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 واًمـؼؾ واًمؽممجي واًمتًجقؾ اعمرئل واعمًؿقع واحلوؾمقيب

 احلؼقق إٓ سمنذن ظمطل مـ اعممًمػوهمػمهو مـ 

 + 967 735828386ضمـــــــــقال :    

mail.comglwibinshehab@adr  E.M: 

 

mailto:dralwibinshehab@gmail.com


 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت
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 سٍــــــصعــع الــــــلـنطـال

 أكــــــو اًمغــــــمتم اًمؼــــــرر اعمــــــم ـ

 

ٌٌ يموًمَشــَطـ اعموضمــا إسمؾــ   ًمقــ

ــَقَؿـ  ــؾ اًم ـْ أه ــ ــودُة ِم ــف اًمً ــرَى سم  ي

 

ــَانْ  ــِؾ قَم ــٍا ومـــ أْه  مـــ ؾمــويمـل كْج

  

                                                 
 إسمؾ : اًمطقى اًمعنمة.   (1)

 .[ش ط ن]اًمشطـ: احلٌؾ اًمطقيؾ اًمشايا. اًمؼومقس اعمحقط    (2)
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 هــــــهــه مــــــتيبً

أصمـــوء يمتوسمــي هــذه اًمرؾمــوًمي يمـــً أحلــظ ذم سمعــض اًمـصــقص اعمـؼقًمــي قمــام 

 قمؾقـف و ًمـف وؾمـؾؿ وسمعضـفو ٓ يـذيمر أل  شمًطػم اًمصمتة قمـغم احلٌقـى  ـغم اه

: قمٌـااًمرنـ سمــ أيب ًمـقغم ىمـول : عمـو رواهومؼؿً سمنووومي ذًمؽ وٓ أكٌف قمؾقف ذم حمؾف

أٓ أهـاي ًمـؽ هايـي ؾمـؿعتفو مــ : ًمؼقـل يمعى سمــ قمجـرة را اه قمــف ومؼـول)

ؾمـلًمـو رؾمـقل اه : ومؼول  وملهاهو زم  سمغم: ومؼؾً اًمـٌل  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ؟

: يمقػ اًمصمتة قمؾـقؽؿ أهـؾ اًمٌقـً  يو رؾمقل اه:  اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ ومؼؾـو غم

ىمقًمقا: اًمؾفؿ  ؾ قمغم حمؿا وقمـغم  ل ))ىمول:  ؟ومنن اه ىما قمؾؿـو يمقػ كًؾؿ قمؾقؽؿ

حمؿا يمام  ؾقً قمغم إسمـراهقؿ وقمـغم  ل إسمـراهقؿ إكـؽ نقـا  قـا   اًمؾفـؿ سمـورك قمـغم 

 .((ؿ وقمغم  ل إسمراهقؿ إكؽ نقا  قاوقمغم  ل حمؿا يمام سموريمً قمغم إسمراهق حمؿا

يمام أكـل إذا مل أضما اًمؽما قمغم اًمصحوسمي روقان اه قمؾقفؿ  أوقػ ذًمؽ 

 وٓ أكٌف قمؾقف.

وأصمـوء كؼـؾ أؾمـوكقا إطموديـٌ مـرت يب اظمتصـورات ٕهـؾ احلـايٌ م ـؾ 

وكحـق ذًمـؽ   اظمتصـورا ٕظمؼمكـو "أكـو"اظمتصـورا حلـاصمـو  و "كـو"و  "صمــو"ىمقهلؿ: 

 إ ؾ سموعمختٍم ًمعام معرومي سمعض همػم اعمختصلم سمذًمؽ. وملسماًمً

 

                                                 
 .[3198]سمرىمؿ   3/1233 : حق  اًمٌخوري   (1)

 .2/51 :((شماريى اًمرواي))  وؿمورطمف اًمًققـمل ذم ((اًمتؼريى))يمام كص قمغم ذًمؽ اًمـقوي ذم    (2)
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 ُــــــــــدمـقـــم

ــوومص مزيــاه  واًمصــمتة  ــف  ويؽ ــاا يــقاذم كعؿ ــوعملم  ن ــا ه رب اًمع احلؿ

واًمًمتم قمغم اهلودي إملم  ؾمقاكو حمؿا مـ سمع ف اه إمم اًمـوس أمجعلم  وقمغم  ًمف 

ط اعمًـتؼقؿ  وأرض اًمؾفـؿ قمــ  ـحوسمتف اًمغر اعمقوملم  اهلااة مـ سمعـاه إمم اًمٍمـا

 إيمرملم  مـ كٍموه ذم يمؾ طملم  ومـ أطمٌفؿ واشمٌع هااهؿ إمم يقم اًمايـ.

 .. أمو سمعا

ومفذا اًمعاد اًم وًمٌ مـ ؾمؾًؾي أقممتم أهؾ اًمٌقً  وٓ زًمـو مع ومروع اإلموم 

ضمعػر اًمصودق را اه قمــفؿ وأروـوهؿ  سمعـا أن شمؽؾؿــو ذم اًمعـاد إول قمــ 

هــ قمـغم أ ـ  إىمـقال  218يض اعمتـقرم  ؾمــي ـر اإلمـوم قمـكم اًمعريـوًماه إ ـغ

 م12/8/2882واًمذي شمعروً مارؾمتف ومًجاه ومؼؼمشمف ذم  ٌوح يقم آصمــلم 

إمم نؾي شمامػم  إذ ىمومً اجلراوموت هبام وشمامػم مآصمر اًمًقا اإلموم قمـكم اًمعرييضـ 

و همػم ذقمل ًً  .سموعمايـي اعمـقرة  سمحجي أن هذه اعمآصمر شمؼاس شمؼاي

وظمصص اًمعاد اًم وين ًمؽممجي اإلموم مقؾمك اًمؽوفمؿ قمؾقف ؾمـمتم اه اعمتـقرم 

 هـ   واًمذي موت ذم ؾمجـ هورون اًمرؿمقا  ودومـ سمٌغااد.183ؾمـي 

وهذا اًمعاد اًم وًمٌ ؾمـتـوول ومقف سمؿشـقةي اه شمعـومم  شمرمجـي اإلمـوم إؾمـحوق 

ومـنن هـذه ا  اعمم ـ  أطما أوٓد اإلموم ضمعػر اًمصودق  وهـق وإن مل يؽــ مشـفقرً 

: إذ أن يم ػًما مـ أقممتم أهؾ اًمٌقً همؿطـقا طمؼفـؿ   اًمؽممجي هتاف إمم اًمتعريػ سمف

ٌُُّفؿ وكتؾؿس  صمورهؿ.  وطمًٌـو َأَكو ُكِح
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وًمقس أهؾ اًمٌقً قمؾقفؿ ؾممتم اه سمؿػردهؿ مـ ُُيفؾ شمـوري  يم ـػم مــفؿ  

ـ سمؾ هـوك اًمؽ ػم مـ أقممتم اعمًؾؿلم اعمخؾصلم ُُيفؾ شمـورهفؿ  وإكـام ىمصـات مـ

هذه اًمًؾًؾي اًمتعريـػ سمـٌعض مــ أمركـو اه شمٌـورك وشمعـومم سمحـٌفؿ ومـقآهتؿ  

وهؿ أهؾ سمقً رؾمقل اه  غم اه قمؾقـف و ًمـف وؾمـؾؿ  وإن يمـون اًمـٌعض ٓ يـزال 

يـوزع ذم ظمصق قوت اإلموم قمكم را اه قمـف قمؿقا أهؾ سمقً اًمـٌقة اًمطـوهريـ  

و ًمـف وؾمـؾؿ سمـلن طمـى اإلمـوم قمغم اًمرهمؿ مـ شمٍمحيوت رؾمقل اه  غم اه قمؾقف 

قمــكم قمؾقــف اًمًــمتم مـــ اإليـــامن  وسمغضــف مـــ اًمـػــوق  ومؾؼــا روى مًـــؾؿ ذم 

واًمذي ومؾؼ احلٌي  وسمرأ اًمـًؿي  إكـف )ىمقل اإلموم قمكم يمرم اه وضمفف:  (( حقحف))

ًمعفــا اًمـٌــل إمــل  ــغم اه قمؾقــف و ًمــف وؾمــؾؿ إزَم أن ٓ حيٌـــل إٓ مــممـ  وٓ 

 .(يٌغضـل إٓ مـوومؼ

وإين قمغم يؼلم سملن اًمؽ ػم ؾمقؼقل: َمــ ٓ حُيِـىُّ اإلمـوم قمـكم سمــ أيب ـموًمـى 

را اه قمـف؟ وأىمقل: إن حمٌي اإلموم قمكم سمـ أيب ـموًمـى را اه قمــف احلؼقؼقـي  

شمؼتيض حمٌي أ حوسمف وذريتف اعمتٌعلم هلايف  اعمؼتػـلم ٕصمـره  واًمـؼماءة مــ معوديـف  

شمضـعقػ ًمؽ ـػم مــ اًمرضمـول سمًـٌى اًمتشـقع سمقـام كجا يمتى اًمًػم واًمتوري  ومقفـو 

ًمإلموم قمكم را اه قمـف أو شمؼايؿف قمغم سمؼقي اًمصحوسمي دون اًمًـى  ٕطمـا مــفؿ  

قمؾاًم سملن هذا اًمؼقل ًمقس حماصمو  سمؾ ىمول سمف مجوقمي مـ اًمصحوسمي اًمؽرام روـقان اه 

 شمعومم قمؾقفؿ.

                                                 
 (3736)سمـرىمؿ   5/643 :يمام أظمرضمف اًمؽممـذي ذم ضمومعـف .(78)سمرىمؿ   1/86 : حق  مًؾؿ   (1)

واًمٌقفؼل ذم اًمًــ  (5818)سمرىمؿ   8/115 :وىمول: طمًـ  حق   واًمـًوئل ذم اًمًــ اًمؽؼمى

 .(11749)سمرىمؿ   6/534 :اًمؽؼمى



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

ضموسمر  وروي قمـ ؾمؾامن  وأسمك ذر  واعمؼااد  وظمٌوب  و)ىمول اسمـ قمٌااًمؼم: 

سمــ أسمـك ـموًمـى  وأسمك ؾمعقا اخلـاري  وزيـا سمــ إرىمـؿ را اه قمــفؿ أَن قمـكم

 .(أؾمؾؿ  ووَمَضَؾُف همٓء قمغم همػمه ـْ ل مَ را اه قمـف أوَ 

 تًػو مـ شمراضمؿ أوًمةؽ اًمصحوسمي إقممتم:ـوإًمقؽ كُ 

 :ان الػاريس ريض اهلل ظـهـشؾؿ -1

اه قمؾقـف و ًمـف وؾمـؾؿ   يمـقتف أسمق قمٌااه  يؼـول: إكـف مـقمم رؾمـقل اه  ـغم

وُيعرف سمًؾامن اخلػم  يمون أ ؾف مـ ومورس مـ رامفرمز مـ ىمريي يؼول هلو: ضَمـل،  

ـْ أكـً؟ ىمـول: أكـو  ويؼول: سمؾ يمون أ ؾف مــ أ ـٌفون  ويمـون إذا ىمقـؾ ًمـف: اسمــ َمـ

 ؾمؾامن اسمـ  اإلؾممتم  مـ سمـل  دم.

َااَن ويمون ؾمـؾامن يطؾـى ديــ اه شمعـومم  ويتٌـع مــ يرضمـق ذًمـؽ قمــاه  وَمـ

سموًمـٍماكقي وهمػمهو  وىمرأ اًمؽتى  و ؼم ذم ذًمؽ قمغم مشـَؼوت كوًمتـف  وذًمـؽ يمؾـف 

مذيمقر ذم ظمؼم إؾممتمف  ويمون رؾمقل اه  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ ىمـا  ظمـك سمقــف 

شمـقذم  وسملم أيب اًمارداء را اه قمـف  ومؽون إذا كزل اًمشوم  كزل قمـغم أيب اًمـارداء.

ي ؾمقاكو قم امن را اه قمـف ؾمـي مخس وصممتصملم  ؾمؾامن را اه قمـف ذم  ظمر ظممتوم

 .وىمقؾ همػم ذًمؽ

 :أبو ذر الغػاري ريض اهلل ظـه -2

واؾمؿف ضمـاب سمـ ضمـودة  وهـق مــ أىمـام اًمصـحوسمي إؾمـمتًمو  يؼـقل اًمـٌـل 

و أىمؾـً اًمغـؼماء  وٓ أفمؾـً اخليـاء  مـ)) غم اه قمؾقـف و ًمـف وؾمـؾؿ ذم ومضـؾف: 

                                                 
 .(523)آؾمتقعوب ذم معرومي إ حوب    (1)

 .(293 - 291) عمرضمع اًمًوسمؼا   (2)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 .((أ اق هلجي مـ أيب ذر

  وىمقـؾ: ظمومًـو  صمـؿ رضمـع إمم (أكـو راسمـع اإلؾمـمتم)ـف أكف ىمول: وىما روى قم

سممتد ىمقمف سمعامو أؾمؾؿ  وملىموم هبو طمتك مضً سمار وأطما واخلــاق  صمـؿ ىمـام قمـغم 

اًمـٌل  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ اعمايـي ومصـحٌف إمم أن مـوت  ويمـون ـمـقيمت أؾمـؿر 

 اًمؾقن كحقػو.

ومؾـؿ يـزل هبـو طمتـك ومم وظمرج سمعا ووموة أيب سمؽر را اه قمــف إمم اًمشـوم  

ــؿ اؾمــتؼامف قمــ امن  ــف صم ــفقمــ امن را اه قمـ ــف  را اه قمـ ــي سم : ًمشــؽقى معووي

ومامت هبو  و غم قمؾقف قمٌااه سمـ مًعقد را اه قمــف  ـودومف  ؾمؽـف اًمرسمذةأو

 .هـ32وهق مؼٌؾ مـ اًمؽقومي مع كػر مـ ومضمتء مـ أ حوسمف  وذًمؽ ؾمـي 

                                                 
ــرىمؿ   5/669 :ضمــومع اًمؽممــذي   (1) ـــ   (3881)سم  :موضمــفوىمــول: هــذا طمــايٌ طمًـــ  وؾمــــ اسم

 :واعمًــتارك قمــغم اًمصــحقحلم  (6638)سمــرىمؿ   2/175 :ومًـــا أنــا  (156)سمــرىمؿ   1/55

 .(5467)سمرىمؿ   3/387

هل  -سمػت  أوًمف وصموكقف وسموًمذال اعمعجؿي  - اًمرسمذة: 2/633 :ىمول اًمٌؽري ذم معجؿ مو اؾمتعجؿ   (2)

ريـاا ذم سمريـا  صمـؿ اًمتل ضمعؾفو قمؿر را اه قمــف نـك إلسمـؾ اًمصـاىمي ويمـون نـوه اًمـذي أنـوه سم

 .شمزَيات اًمقٓة ذم احلؿك أوعوومو  صمؿ أسمقحً إنوء ذم أيوم اعمفاي  ومؾؿ حيؿفو أطما سمعا ذًمؽ

ودا كاىت والية عمر محاهاا  ،فالة بيطراف احلجاز مما ييل ىجًدا :الربذة :قال عاتق البالدي

داا  :ابان سحاحا  قال ،ثم قامت فوها حمطة صارت بلدة عذ طريق حاج البرصة ،ألبل الصدقة

فيوصاااا أن  ،مل يكان مهاه سال امرأتاه وهالماه ،وأصابه هبا قدره ،ىفى عثامن أبا ذر سىل الربذة

هاذا أباو ذر  :فيول ركا  يمار بكام فوولاوا ،ثم ضهاين عذ قارعة الطريق ،اهسالين وكفناين

اجلغرافواة   فيعونوىا عاذ دفناهم مهجام ادهاامل  ،صاح  رحول اهلل صذ اهلل علوه وآله وحلم

 م باختصار (535)السرة النبوية 

 .129-7/125 :واإل وسمي (882 - 888)و (112 - 118)آؾمتقعوب ذم معرومي إ حوب    (3)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 :ادؼداد بن األشود ريض اهلل ظـه -3

كًــى إمم إؾمــقد سمـــ قمٌــا يغــقث سمـــ وهــى سمـــ قمٌــا مـــوف سمـــ زهــرة 

اًمزهري: ٕكف يمـون شمٌــوه وطموًمػـف ذم اجلوهؾقـي  ومؼقـؾ: اعمؼـااد سمــ إؾمـقد  وهـق 

اعمؼااد سمــ قمؿـرو سمــ صمعؾٌـي سمــ موًمـؽ سمــ صماممـي اسمــ مطـرود سمــ قمؿـرو سمــ ؾمـعا 

 ـ يمـاة.اًمٌفراوي مـ هبراء سمـ قمؿرو سمـ احلوف سمـ ىمضوقمي  وىمقؾ: سمؾ هق يمـاي م

يمون ىمايؿ اإلؾممتم  ومل يؼار قمغم اهلجـرة فمـوهرا  ومـلشمك مـع اعمنمـيملم مــ 

ىمريش هق وقمتٌي سمـ همزوان ًمقتق مت سموعمًؾؿلم  وموكحوزا إًمـقفؿ وذًمـؽ ذم اًمنـيي 

اًمتل سمعٌ ومقفو رؾمقل اه  غم اه قمؾقـف و ًمـف وؾمـؾؿ قمٌقـاة سمــ احلـورث إمم صمـقـي 

ـ أيب ضمفـؾ  ومؾـؿ يؽــ سمقــفؿ ىمتـول  اعمرة  ومؾؼقا مجعو مـ ىمريش قمؾقفؿ قمؽرمي سمـ

همػم أن ؾمعا سمـ أيب وىموص رمك يقمةذ سمًفؿ  ومؽون أول ؾمفؿ رمـل سمـف ذم ؾمـٌقؾ 

اه وهرب قمتٌي سمـ همزوان واعمؼااد سمـ إؾمقد يقمةذ إمم اعمًؾؿلم  وؿمفا اعمؼااد 

 ذم ذًمؽ اًمعوم سمارا صمؿ ؿمفا اعمشوها يمؾفو.

ومحؿؾ   أروف سموجُلْرفوؿمفا اعمؼااد را اه قمـف ومت  مٍم  وموت ذم 

إمم اعمايـــي ودومـــ هبــو  و ــغم قمؾقــف قمــ امن سمـــ قمػــون را اه قمـــف ؾمـــي صمــمتث 

 .وصممتصملم. ويمون قمؿره يقم ووموشمف ؾمٌعلم ؾمـي

 :خباب بن األرت ريض اهلل ظـه -4

سمقـع )ُيؽـك سمـليب قمٌـااه  ويمـون مــ اًمًـوسمؼلم إوًمـلم  وىمـول اسمــ ؾمـعا: 

                                                 
مؽون همريب اعمايـي  ُيرى مـ ضمٌؾ ؾمؾع مغقى اًمشـؿس  يظؾؾـف قمشـقو  –سمًؽقن اًمراء  –اجلُْرُف    (1)

 .(281)غراومقي ذم اًمًػمة اًمـٌقيي ضمٌؾ ؾمومؼ يًؿك ضمٌؾ اًمشظَػوء. معجؿ اعمعومل اجل

 .(788 – 699)آؾمتقعوب ذم معرومي إ حوب    (2)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

ــرة  وأؾمــؾؿ ــل زه ــؿ طمــوًمػ سمـ ــي  صم ـــ اعمًتضــعػلم سمؿؽ ــون م ــايام ويم   روى (ىم

ب قمـذاسمو  اًمٌووردي أكف أؾمـؾؿ ؾمـودس ؾمـتي  وهـق أول مــ أفمفـر إؾمـمتمف  وقُمـذ 

 ؿماياا: ٕضمؾ ذًمؽ.

وهق مـ اعمفوضمريـ إوًملم  و ظمك رؾمقل اه  ـغم اه قمؾقـف و ًمـف وؾمـؾؿ 

  ؿمفا سماًرا ومو سمعاهو مـ اعمشوها مع اًمـٌل را اه قمـف سمقـف وسملم ضمؼم سمـ قمتقؽ

  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ  ويمون يعؿؾ اًمًققف ذم اجلوهؾقي.

كزل اًمؽقومي وموت هبو ؾمـي ؾمـٌع وصممتصمـلم ًمؾفجـرة  وقمؿـره إذ مـوت صممتصمـو 

ــى ـــ أيب ـموًم ــكم سم ــوم قم ــف اإلم ـــي  و ــغم قمؾق ــتلم ؾم ــف وؾم   وروى را اه قمـ

سمـ أيب ـموًمى را اه قمــف  مـ ـمريؼ زيا سمـ وهى ىمول: عمو رضمع قمكم اًمطؼماين

رطمـؿ اه ظمٌوسمـو  أؾمـؾؿ راهمٌـو  وهـوضمر ـموئعـو  ) ػلم مر سمؼؼم ظمٌـوب ومؼـول:  مـ

 .(وًمـ يضقع اه أضمره  وقموش  وهاا  واسمتغم ذم ضمًؿف أطمقآ

 :جابر بن ظبداهلل ريض اهلل ظـفام -5

ىمـول  اظمتؾػ ذم يمـقتف ومؼقؾ: أسمق قمٌااًمرنـ  وأ   مو ىمقؾ ومقف أسمق قمٌااه 

اه قمؾقف و ًمف وؾمـؾؿ سمـػًـف إطمـاى وقمنمـيـ همـزوة  همزا رؾمقل اه  غم )ضموسمر: 

  وؿمفا  ػلم مع اإلموم قمكم را اه قمــف  (ؿمفات مـفو معف شمًع قمنمة همزوة

                                                 
 .(3618)سمرىمؿ   4/56 :اعمعجؿ اًمؽٌػم   (1)

أشمقً ظمٌوسمو را اه قمـف وىمـا ايمتـقى ؾمـٌع يمقـوت ذم سمطــف  ىمـول: )قمـ ىمقس سمـ أيب طموزم ىمول:    (2)

.  ــحق  (كــاقمقا سمــوعمقت ًمــاقمقت سمــف هنوكــو أن ؾقــف و ًمــف وؾمــؾؿًمــقٓ أن رؾمــقل اه  ــغم اه قم

 .(2681)سمرىمؿ   4/2864 :ومًؾؿ  (5989)سمرىمؿ   5/2337 :اًمٌخوري

 م 2/258 :واإلصابة   متووز الصحابة، (286)آؾمتقعوب ذم معرومي إ حوب    (3)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 ويمون مـ اعمؽ ريـ احلػوظ ًمؾًــ  ويمَػ سمٍمه ذم  ظمر قمؿره. 

شمــقذم ؾمـــي أرسمــع وؾمــٌعلم  وىمقــؾ: ؾمـــي صمــامن وؾمــٌعلم  وىمقــؾ: ؾمـــي ؾمــٌع 

 قمؾقف أسمون سمـ قم امن وهق أمػمهو  وشمـقذم وهـق اسمــ وؾمٌعلم سموعمايـي اعمـقرة  و غَم 

 .أرسمع وشمًعلم ؾمـي

 :أبو شعقد اخلدري ريض اهلل ظـه -6

واؾمؿف ؾمعا سمـ موًمؽ سمـ ؾمـون اخلزرضمـل إكصـوري  وًمؼـا قُمـِرَض قمـغم 

اًمـٌـل  ــغم اه قمؾقــف و ًمــف وؾمــؾؿ يــقم أطمــا وهــق اسمـــ صمــمتث قمنمــة ؾمـــي  ومــرده 

ًُ )وًمؼا أظمؼم هـق سمؼصـتف شمؾـؽ ىمـوئمت: اًمرؾمقل  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ   قُمرْوـ

يقم أطما قمغم اًمـٌل  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ وأكو اسمـ صمـمتث قمنمـة ؾمــي  ومجعـؾ 

ٌْـؾ اًمعظـوم  واًمـٌـل  ـغم اه قمؾقـف  أيب يلظمذ سمقاي ويؼقل: يو رؾمقل اه  إكف قَم

ُا ذَم سمٍمه ويصقسمف  .(و ًمف وؾمؾؿ ُيَصع 

 ًمـف وؾمـؾؿ ذم همـزوة سمــل اعمصـطؾؼ  وظمرج مـع اًمرؾمـقل  ـغم اه قمؾقـف و

وقمؿره مخس قمنمـة ؾمــي  ويمـون أسمـق ؾمـعقا اخلـاري را اه قمــف مــ احلػـوظ 

اعمؽ ريـ اًمعؾامء اًمػضمتء اًمعؼمتء وأظمٌوره شمشفا ًمف سمتصحق  هذه اجلؿؾـي  ويمـون 

 مـ أومؼف أطمااث اًمصحوسمي.

ظمرج أسمق ؾمعقا اخلاري يقم احلرة  وماظمؾ همورا  وماظمؾ قمؾقف ؿمومل ومؼول: 

ج!! ومؼول: ٓ أظمرج  وإن شماظمؾ قمكَم أىمتؾؽ  وماظمؾ قمؾقف  ومقوع أسمق ؾمـعقا اظمر

                                                 
 .(115 - 114)آؾمتقعوب ذم معرومي إ حوب    (1)

ٌُْؾ: اًمضخؿ مـ يمؾ رء. اًمؼومقس اعمحقط   (2)  .[ع ب ل] اًمَع



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

اًمًــقػ وىمــول: سمــم سمنصمؿــؽ  ىمــول: أكــً أسمــق ؾمــعقا اخلــاري؟! ىمــول: كعــؿ  ىمــول: 

 وموؾمتغػر زم.

 .شمقذم رنف اه ؾمـي أرسمع وؾمٌعلم ًمؾفجرة  وىمقؾ همػم ذًمؽ

 ريض اهلل ظـه:زيد بن األرقم  -7

سمـ اًمـعامن سمـ موًمؽ سمـ إهمـر سمــ صمعؾٌـي هق زيا سمـ أرىمؿ سمـ زيا  سمـ ىمقس 

اظمتؾـػ ذم يمـقتـف اظمتمتومـو   إكصوري اخلزرضمل مــ سمــل احلـورث سمــ اخلـزرج

  أسمـق ؾمـعقا :وىمقـؾ  أسمـق ؾمـعا :وىمقـؾ  أسمق قمـومر :وىمقؾ  أسمق قمؿر :ومؼقؾ  يم ػما

 وىمقؾ أسمق أكقًي.

 وزيا سمــ أرىمـؿ هـق اًمـذي رومـع إمم رؾمـقل اه  ـغم اه قمؾقـف و ًمـف وؾمـؾؿ 

ژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  ک           ژ ااه سمـ أيب سمـ ؾمـؾقل ىمقًمـف: قمـ قمٌ

ــــوومؼقن: ] ژک  گگ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    ڱ    ڱ     [8اعمـ

  را اه قمــف ومؽذسمف قمٌااه سمــ أيب وطمؾـػ  ومـلكزل اه شمصـايؼ زيـا سمــ أرىمـؿ

ٌَنَماُه    وملىمًؿ قمؿر سمؽرومًٌؼ أسمق ومتٌودر أسمق سمؽر وقمؿر را اه قمـفام إمم زيا: ًمُق

ٓ يٌودره سمعاهو إمم رء  وضموء اًمـٌل  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمـؾؿ وملظمـذ سمـلذن زيـا 

 .(وقمً أذكؽ يو هممتم)وىمول: 

هبو دارا ذم يمـاة  وؿمـفا زيـا سمــ إرىمـؿ مـع  ككزل اًمؽقومي وؾمؽـفو  واسمتـ

اإلمــوم قمــكم را اه قمـــف  ــػلم  وهــق معــاود ذم ظمو ــي أ ــحوسمف  وسموًمؽقومــي 

                                                 
 .3/78 :واإل وسمي ذم  ققز اًمصحوسمي  (815)آؾمتقعوب ذم معرومي إ حوب    (1)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 .ؾمـي صمامن وؾمتلم ًمؾفجرة يموكً ووموشمف ذم

وًمؼا وردت إطموديٌ اًمؽ ػمة ذم ومضـوئؾ ؾمـقاكو قمـكم سمــ أيب ـموًمـى را 

مـو ضمـوء ٕطمـا مــ أ ـحوب رؾمـقل اه )اه قمـف طمتك ىمول اإلموم أنا سمــ طمـٌـؾ: 

 .( غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ مـ اًمػضوئؾ مو ضموء ًمعكم سمـ أيب ـموًمى را اه قمـف

 :را اه قمـف  ذم ماح اإلموم قمكم سمـ أيب ـموًمىىمول أسمق إؾمقد اًماؤزم

 ًْ ٌُ يَموكــ ًْ ىُمــريٌش طَمقــ  ًمؼــْا قَمؾَِؿــ

 

ًٌو وِدْيـــــو ــــ ًَ  سملكــــؽ ظمػمهــــو طَم

ًَ وضمــَف َأسمِــك طُمًــلمٍ   ٌَؾ  إذا اؾْمــَتؼ

 

ــــو ــــْاَر وَمــــقَق اًمـَوفمِِريـَ ٌَ ًَ اًم  رأيــــ

ــــــػمٍ   ــــــِف سمَِخ ــــــَؾ َمؼتؾِ ٌْ ــــــو ىَم  ويمـَ

 

ــــقَل اهِ ومِْقـَــــو ــــقمَم َرؾُم ــــرى َم  ك

ـــــفِ  ُيؼـــــقؿُ   ـــــوُب ومِق  احلـــــَؼ ٓ َيْرشَم

 

ـــــو ـــــَاا وإىمرسمقـ ـــــِاُل ذِم اًمِع  وَيْع

ـــــفِ   ـــــاًم ًَمَاي ـــــوشمِؿ قِمؾ ـــــقَس سمَؽ  وًم

 

ـــــــو يـَ ِ ـَ اعمتجؼم  ـــــــ ـــــــْؼ ِم  ومل ُهْؾ

ــــو  ق 
ــــُاوا قَمؾِ ــــوَس إْذ وَمَؼ ــــلَن اًمـ  يم

 

 ُكَعــــــوٌم طَمــــــوَر ذِم سَمَؾــــــٍا ؾِمـــــــقـو

ــْخرٍ   ـُ َ  ــ ــُي سم ًْ معووي ــؿ ــمت شمش  وَم

 

 ومِ 
ِ
ـــــوء ـــــَي اخلَُؾَػ ـــــنَن سمؼَق ـــــووم  قـَ

 
وإؿمقوء اًمتل اؾمتحؼ هبـو أ ـحوب رؾمـقل اه  ـغم اه )ىمول اعمًعقدي: 

قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ اًمػضؾ  هل اًمًٌؼ إمم اإليـامن  واهلجـرة  واًمـٍمـة ًمرؾمـقل اه 

 غم اه قمؾقـف و ًمـف وؾمـؾؿ  واًمؼرسمـك مــف  واًمؼـوقمـي  وسمـذل اًمــػس ًمـف  واًمعؾـؿ 

                                                 
 . (249 - 248)آؾمتقعوب ذم معرومي إ حوب    (1)

 .سمًـا  حق  (4572)سمرىمؿ   3/116 :مًتارك احلويمؿ   (2)

اهلقـ ؿ  سموظمتصور  وسمعضـفؿ ُيعـؾ إسمقـوت ٕم (543-542)آؾمتقعوب ذم معرومي إ حوب    (3)

 .سمـً اًمعريون



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

واًمقرع  واًمزهـا  واًمؼضـوء  واحلؽـؿ  سموًمؽتوب واًمتـزيؾ  واجلفود ذم ؾمٌقؾ اه  

واًمعػــي  واًمعؾــؿ  ويمــؾ ذًمــؽ ًمعــكم قمؾقــف اًمًــمتم مـــف اًمـصــقى إوومــر  واحلــظ 

إيمؼم  إمم مو يـػرد سمف مـ ىمقل رؾمقل اه  غم اه قمؾقـف و ًمـف وؾمـؾؿ طمـلم  ظمـك 

وهـق  ـغم اه قمؾقـف و ًمـف وؾمـؾؿ ٓ وـا ًمـف  وٓ كـا   ((أكً أظمـل))سملم أ حوسمف 

أكً مــل سمؿـزًمـي هـورون مــ مقؾمـك  إٓ أكـف ٓ كٌـل )) قمؾقف: وىمقًمف  ؾقات اه

يمـً مـقٓه ومعـكم مـقٓه   اًمّؾفـؿ وال  ـْ مَ ))وىمقًمف قمؾقف اًمصمتة واًمًمتم:  ((سمعاي

صمؿ دقموؤه قمؾقف اًمًمتم وىما ىمـام إًمقـف أكـس را اه  ((مـ وآه   وقَموِد مـ قموداه

  ((يمـؾ معـل مــ هـذا اًمطـوئراًمّؾفؿ أدظمؾ إزم أطَمَى ظمؾؼؽ إًمقؽ ًمقل))قمـف اًمطوئر: 

ــف قمــكم ــف ومــاظمؾ قمؾق    إمم  ظمــر احلــايٌ  ومفــذا وهمــػمه مـــ ومضــوئؾف را اه قمـ

ومو اضمتؿع ومقف مـ اخلصول ممو شمػرق ذم همـػمه  وًمؽـؾ ومضـوئؾ ممــ شمؼـام وشمـلظمر  

 . ..... وىمٌض اًمـٌل  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ وهق راض قمـفؿ

ـموًمـى را اه قمــف سمـؾ مــ  وإًمقؽ سمعًضو مـ ومضوئؾ اإلموم قمـكم سمــ أيب

را اه ظمصق قوشمف اًمتل اظمتصف اه شمعـومم هبـو مــ دون سمؼقـي اًمصـحوسمي اًمؽـرام 

 ومؿـفو:  قمـفؿ

الذين أذهـب  كون اإلمام ظع بن أيب ضالب ريض اهلل ظـه من العسة الطاهرة .1

 .اهلل ظـفم الرجس وضفرهم تطفرا

ڑ     ڑ  ک    ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژژ يؼقل احلؼُّ شمٌورك وشمعومم: 

وشمــروي زوضمــي اًمـٌــل  ــغم اه قمؾقــف و ًمــف وؾمــؾؿ   [33إطمــزاب: ] ژک   ک  

اًمًقاة أم ؾمـؾؿي را اه قمـفـو أن اًمـٌـل  ـغم اه قمؾقـف و ًمـف وؾمـؾؿ ضَمَؾـَؾ قَمـغَم 

                                                 
 .2/437 :مروج اًمذهى   (1)
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ــول:  ــؿ ىم ــل ))احلًـــ واحلًــلم وقمــكمم ووموـمؿــي يمًــوء  صم ــؿ هــمٓء أهــؾ سمقت اًمؾف

  ومؼوًمـً أم ؾمـؾؿي: وأكــو ((اػموظمو ـتل  أذهـى قمــفؿ اًمـرضمس   وـمفـرهؿ شمطفـ

 .((إكؽ إمم ظمػم))معفؿ يو رؾمقل اه؟ ىمول: 

وروى أكس سمـ موًمؽ را اه قمـف أن اًمـٌل  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ يمون 

اًمصمتة أهـؾ اًمٌقـً  ))يؿر سمٌقً وموـمؿي ؾمتي أؿمفر  يمؾام ظمرج إمم اًمصمتة ومقؼقل: 

 .((ريمؿ شمطفػماإكام يريا اه ًمقذهى قمـؽؿ اًمرضمس أهؾ اًمٌقً ويطف

 آخى بغ كػسه الؼيػة وبـغ اإلمـام كون الرشول صذ اهلل ظؾقه وآله وشؾم .2

 :ظع بن أيب ضالب ريض اهلل ظـه يف اهلجرة

ومعـ قمٌااه سمـ قمؿر را اه قمـفام ىمول:  ظمـك رؾمـقل اه  ـغم اه قمؾقـف 

رؾمقل اه  و ًمف وؾمؾؿ سملم أ حوسمف  ومجوء قمكم را اه قمـف شمامع قمقـوه ومؼول: يو 

 ظمقً سملم أ حوسمؽ ومل شمماخ سمقـل وسملم أطما!! ومؼول ًمف رؾمقل اه  غم اه قمؾقـف 

 .((أكً أظمل ذم اًماكقو وأظمرة))و ًمف وؾمؾؿ: 

و ظمـك رؾمـقل اه ) ىمول اًمؽمتقمل كؼمت قمـ اسمــ إؾمـحوق  ـوطمى اًمًـػمة:

 سمؾغــو  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ سملم أ حوسمف مـ اعمفوضمريـ وإكصـور  ومؼـول ومـقام 

: شمـآظمقا ذم اه أظمـقيـ أظمـقيـ  صمـؿ أظمـذ  -وكعقذ سموه أن كؼقل قمؾقف مو مل يُؼؾ  -

سمقا قمكم سمـ أيب ـموًمى را اه قمـف ومؼول: هـذا أظمـل  ومؽـون رؾمـقل اه  ـغم اه 

قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ ؾمقا اعمرؾمؾلم  وإموم اعمتؼلم  ورؾمقل رب اًمعوعملم  اًمـذي ًمـقس 

                                                 
 .وىمول: هذا طمايٌ طمًـ  (3871)سمرىمؿ   5/699 :ضمومع اًمؽممذي   (1)

 .22/6 :شمػًػم اًمطؼمي   (2)

 .ىمول أسمق قمقًك: هذا طمايٌ طمًـ همريى  [3728)سمرىمؿ   5/636 :ضمومع اًمؽممذي   (3)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 .(أظمقيـكم سمـ أيب ـموًمى را اه قمـف ًمف ظمطػم وٓ كظػم مـ اًمعٌود وقم

جعل اإلمام ظع بـن أيب ضالـب كـرم  كون الرشول صذ اهلل ظؾقه وآله وشؾم .3

 :لؾؿممـغ بعد واليتفم لرشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وآله وشؾم اهلل وجفه ولقا

: أكشـا اه يمـؾ را اه قمــف ومعـ أيب اًمطػقؾ را اه قمـف ىمول: ىمول قمـكم

  ومؼـوم يؼقل يقم هماير ظمؿ عمو ىمومقل اه  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ امرئ ؾمؿع رؾم

أًمًتؿ شمعؾؿقن أين أومم اًمــوس سمـوعمممـلم مــ ))أكوس ومشفاوا أهنؿ ؾمؿعقه يؼقل: 

مـ يمـً مقٓه ومنن هذا مـقٓه  اًمؾفـؿ ))ىموًمقا: سمغم يو رؾمقل اه. ىمول:  ((؟أكػًفؿ

 ق  متقاشمر.وهذا طمايٌ  ح ((وال مـ وآه  وقمود مـ قموداه

ـمـرق طمـايٌ مــ ))وًمؼا أومرد اإلموم اًمذهٌل هذا احلـايٌ سمؿمًمـػ ؾمـامه 

 وهق يمتوب متااول ومؾقـظره مـ أراد. ((يمـً مقٓه ومعكم مقٓه

واحلايٌ متقاشمر يمام كص قمـغم ذًمـؽ اعمحـاث حمؿـا سمــ ضمعػـر اًمؽتـوين ذم 

 .(232)سمرىمؿ  ((كظؿ اعمتـوصمر ذم احلايٌ اعمتقاشمر))يمتوسمف 

مــ يمــً مـقٓه   ومعـكم ))وأمو طمـايٌ ): اًمعًؼمتينطمجر  ىمول احلوومظ اسمـ

                                                 
هتــذيى ؾمــػمة اسمـــ هشــوم  :. واكظــر1/464 :آيمتػــوء ذم مغــوزي رؾمــقل اه واًم متصمــي اخلؾػــوء   (1)

 .دما كػس اًمعٌورة سموًمـص (143)

هـذا  وىمـول:  (4576)سمـرىمؿ   3/118 :واحلـويمؿ ذم اعمًـتارك  15/376 : حق  اسمـ طمٌـون   (2)

 :طمـايٌ  ـحق  قمــغم ذط اًمشـقخلم ومل هرضمــوه سمطقًمـف. وأظمرضمـف اسمـــ أيب قمو ـؿ ذم اًمًـــي

ًُ وىمول إًمٌوين: طمايٌ  حق  همويـي    2/566 ضمـوء مــ ـمـرق مجوقمـي مــ اًمصـحوسمي ظَمَرضْمـ

أطموديٌ ؾمٌعي مــفؿ  وًمٌعضـفؿ أيم ـر مــ ـمريـؼ واطمـا  وىمـا ظمرضمتفـو يمؾفـو وشمؽؾؿـً قمـغم 

 :يمام أظمرضمف اًمضقوء اعمؼاد ذم إطموديـٌ اعمختـورة أؾموكقاهو ذم ؾمؾًؾي إطموديٌ اًمصحقحي.

 .وىمول: إؾمـوده  حق   (481)سمرىمؿ   2/186
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ومؼا أظمرضمف اًمؽممذي واًمـًوئل  وهق يم ػم اًمطـرق ضمـاا  وىمـا اؾمـتققمٌفو  ((مقٓه

 .(اسمـ قمؼاة ذم يمتوب مػرد  ويم ػم مـ أؾموكقاهو  حوح وطمًون

ىمـوا إمــي ):  شمرمجـي ؾمــقاكو قمـكم يمـرم اه وضمفـفىمـول احلـوومظ اًمـذهٌل ذم

ن ممـ ؾمٌؼ إمم اإلؾممتم مل يتؾع ؿ وضموهـا ذم اه طمـؼ ضمفـوده يمو  وومورس اإلؾممتم

 :سموجلــي وىمـول وؿمفا ًمف اًمـٌل  غم اه قمؾقف وؾمـؾؿ  وهنض سملقمٌوء اًمعؾؿ واًمعؿؾ

أكً مـل سمؿـزًمي هورون مـ مقؾمـك إٓ )) :وىمول ًمف ((مـ يمـً مقٓه  ومعكم مقٓه))

ومـوىمـى   ((مــوومؼ ٓ حيٌؽ إٓ مممـ وٓ يٌغضـؽ إٓ)) :وىمول ((أكف ٓ كٌل سمعاي

ومـت  اعمطوًمـى ذم مـوىمـى قمـكم سمــ أيب ))ـهذا اإلموم مجي أومردهتو ذم  ؾاة وؾمـؿقتف سمـ

 .( ((ـموًمى را اه قمـف

 :بؿـزلة هارون من موشى ظؾقفام السالم كوكه من الرشول صذ اهلل ظؾقه وآله وشؾم .4

ف ومعـ ؾمعا سمـ أيب وىموص را اه قمــف أن رؾمـقل اه  ـغم اه قمؾقـف و ًمـ

 ؟!((أختؾػـل واًمـًـوء))وؾمؾؿ ظمرج إمم شمٌقك واؾمتخؾػ قمؾقو را اه قمـف ومؼول: 

أٓ شمـرى أن شمؽـقن مــل سمؿـزًمـي هـورون مــ مقؾمـك   إٓ أكـف ًمـقس كٌـل ))ىمول: 

 .((سمعاي

وىما ضموء ذم ذح معـك احلايٌ أن ومقف إصمٌوت اًمػضقؾي ًمإلموم قمـكم سمــ أيب 

ومضؾ مــ همـػمه أو م ؾـف  وًمـقس ومقـف ـموًمى را اه قمـف وٓ شمعرض ومقف ًمؽقكف أ

 دًٓمي ٓؾمتخمتومف سمعاه: َٕن اًمـٌل  غم اه قمؾقف و ًمـف وؾمـؾؿ إكـام ىمـول هـذا ًمعـكم

                                                 
 .7/74ت  اًمٌوري: وم   (1)

 .1/18ذيمرة احلػوظ: شم   (2)

 .(2484)سمرىمؿ   4/1871 :ومًؾؿ  (4154)سمرىمؿ   4/1682 : حق  اًمٌخوري   (3)
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قمؾقف    طملم اؾمتخؾػف ذم اعمايـي ذم همزوة شمٌقك  ويميا هذا أن هورونرا اه قمـف

  سمؾ شمقرم ذم طمقوة مقؾمـك قمؾقف اًمًمتماعمشٌف سمف  مل يؽـ ظمؾقػي سمعا مقؾمك  اًمًمتم

  وىمٌؾ ووموشمف سمـحق أرسمعلم ؾمـي  قمغم مو هق مشفقر قمـا أهؾ إظمٌور ؾقف اًمًمتمقم

 .واًمؼصص  ىموًمقا: وإكام اؾمتخؾػ طملم ذهى عمقؼوت رسمف ًمؾؿـوضموة

 الزهراء ريض اهلل ظـفا التي يؼـول ظـفـا الرشـول كون زوجته السقدة فاضؿة .5

 :صذ اهلل ظؾقه وآله وشؾم بلهنا شقدة كساء أهل اجلـة

ئشي أم اعمممـلم را اه قمـفو ىموًمً: إكو يمـو أزواج اًمـٌـل  ـغم اه ومعـ قمو

قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ قمـاه مجقعو مل شمغـودر مــو واطمـاة  وملىمٌؾـً وموـمؿـي قمؾقفـو اًمًـمتم 

 ٌم  وٓ واه مو ختػك مشقتفو مـ مشقي رؾمقل اه  ـغم اه قمؾقـف و ًمـف وؾمـؾؿ   

أضمؾًفو قمـ يؿقـف أو قمـ ؿمـامًمف  صمـؿ   صمؿ ((مرطمٌو سموسمـتل))ومؾام ر هو  رطَمى وىمول: 

    ومؾـام رأى طمزهنـو ؾمـوّرهو اًم وكقـي  ومـنذا هـل شمضـحؽؾموّرهو ومٌؽً سمؽوء ؿمـايااً 

ومؼؾً هلو: أكو مـ سملم كًوئف ظمصؽ رؾمقل اه  غم اه قمؾقف و ًمف ؾمؾؿ سموًمنـ مــ 

سمقــو  صمؿ أكً شمٌؽلم  ومؾام ىمـوم رؾمـقل اه  ـغم اه قمؾقـف و ًمـف وؾمـؾؿ ؾمـلًمتفو قمـؿ 

وًمً: مو يمـً ٕومٌم قمغم رؾمقل اه  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ هه  ومؾام ؾمورك  ىم

شمقذم ىمؾً هلو: قمزمً قمؾقؽ سمام زم قمؾقؽ مـ احلؼ عمـو أظمؼمشمــل  ىموًمـً: أمـو أن 

ومـعؿ  وملظمؼمشمـل ىموًمً: أمو طملم ؾمـورين ذم إمـر إول  ومنكـف أظمـؼمين أن ضمؼميـؾ 

سمـف اًمعـوم مـرشملم  وٓ أرى يمون يعوروف سموًمؼر ن يمؾ ؾمـي مرة  وإكـف ىمـا قموروــل 

إضمؾ إٓ ىمـا اىمـؽمب  ومـوشمؼل اه وا ـؼمي  ومـنين كعـؿ اًمًـؾػ أكـو ًمـؽ  ىموًمـً: 

ومٌؽقً سمؽوئل اًمذي رأيً  ومؾام رأى ضمزقمل  ؾمورين اًم وكقـي  ىمـول: يـو وموـمؿـي  أٓ 

                                                 
 .سمتٍمف يًػم (12)ذح ؾمــ اسمـ موضمف    (1)
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 .شمرولم أن شمؽقين ؾمقاة كًوء اعمممـلم  وؾمقاة كًوء هذه إمي

ديٌ  وًمؼا مجـع اسمــ ؿمـوهلم ضمـزًءا ذم وىما ضموء ذم ومضؾفو اًمؽ ػم مـ إطمو

 ومضوئؾ ؾمقاشمـو وموـمؿي سمـً رؾمقل اه قمؾقفو ؾممتم اه  ومـ أؿمفر ومضوئؾفو:

  قمـ اعمًقر سمـ خمرمي را اه قمـف أن رؾمقل اه  غم اه قمؾقـف و ًمـف

 .((وموـمؿي سمضعي مـل  ومؿـ أهمضٌفو أهمضٌـل))وؾمؾؿ ىمول: 

 ل رؾمقل اه  غم اه قمؾقف قمـ اعمًقر سمـ خمرمي را اه قمـف ىمول: ىمو

 .((إكام وموـمؿي سمضعي مـل  يمذيـل مو  ذاهو))و ًمف وؾمؾؿ: 

قمؾام سملن رؾمقل اه  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ ىما رَد ؾمقاكو أسمو سمؽر اًمصايؼ 

مو ظمطٌو سمـتف اًمًقاة وموـمؿي اًمزهـراء قمؾقفـو ؿر سمـ اخلطوب را اه قمـفام قمـاوقم

  سمـ أيب ـموًمى را اه قمـف.ؾممتم اه  صمؿ زوضمفو ًمًقاكو قمكم

سمؽر وقمؿر را اه قمـفام وموـمؿي  ظمطى أسمقومعـ سمرياة را اه قمـف ىمول: 

را اه  قمـكم، ومؼول رؾمقل اه  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ: إهنـو  ـغػمة   ومخطٌفـو 

 .قمـف ومزوضمفو مـف

                                                 
ــرىمؿ   5/2317 : ــحق  اًمٌخــوري   (1) ــرىمؿ   4/1984 :ومًــؾؿ  [5928)سم ــول:   [2458)سم وىم

 .ؾمقاة كًوء اعمممـلم أو ؾمقاة كًوء إمي

 . [3518)سمرىمؿ   3/1361 :ق  اًمٌخوري ح   (2)

 . [2449)سمرىمؿ   4/1983 ًؾؿ:م حق     (3)

وىمــول: هــذا طمــايٌ  ــحق  قمــغم ذط  [2785)سمــرىمؿ   2/181 :رواه احلــويمؿ ذم مًــتاريمف   (4)

 .(3221)سمرىمؿ   6/62 :اًمشقخلم ومل هرضموه  ومل يتعؼٌف اًمذهٌل سمٌمء  ورواه اًمـًوئل



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 :وبغضه ظالمة ظذ الـػاق كون حبه ظالمة ظذ اإليامن .6

أن ؾمـقاكو قمـكم سمــ أيب ـموًمـى را اه  (( ـحقحف)) ومؾؼا أظمرج مًـؾؿ ذم

واًمذي ومؾؼ احلٌي  وسمرأ اًمـًؿي  إكـف ًمعفـا اًمـٌـل إمـل  ـغم اه قمؾقـف ) قمـف ىمول:

ٌَـِل إٓ مممـ  وٓ يٌغضـل إٓ مـوومؼ
 .(و ًمف وؾمؾؿ إزَم  أن ٓ حُيِ

  را اه قمــف ىمول اًمـقوي ؿمورطًمو معــك حمٌـي اإلمـوم قمـكم سمــ أيب ـموًمـى

 يي اعمــوومؼ سمغـض إكصـور   و يـي اعمـممـ طمـى )كصور اًمذيـ ورد ذم ومضؾفؿ وإ

مـو   ووديٌ أَن َمـ قمـرف مرشمٌـي إكصـورومعـك هذه إطم) مو كصف:  (إكصور

   وىمقـومفؿيمون مـفؿ ذم كٍمة ديـ اإلؾممتم  واًمًعل ذم إفمفوره  وإيقاء اعمًؾؿلم

غم اه قمؾقـف و ًمـف وؾمـؾؿ   ـ   وطُمـٌفؿ اًمـٌـلذم مفامت ديـ اإلؾمـمتم طمـؼ اًمؼقـوم

ٌ ِف إيوهؿ وسمذهلؿ أمقاهلؿ وأكػًفؿ سملم يايف  وىمتوهلؿ ومعوداهتؿ ؾموئر اًمــوس    وطُم

قل اه سمـ أسمك ـموًمى را اه قمـف ىمرسمـف مــ رؾمـ   وقمرف مـ قمكمإي ورا ًمإلؾممتم

  ومو يمون مـف ًمـٌل  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ ًمف  وطمى ا غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ

كصـور وقمؾقـو را اه قمــف هلـذا    صمـؿ أطمـى إة اإلؾممتم  وؾمقاسمؼف ومقفمـ كٍم

  يمون ذًمؽ مـ دٓئؾ  حي إيامكف  و اىمف ذم إؾممتمف: ًمنـوره سمظفـقر اإلؾمـمتم

ـْ   اه ؾمٌحوكف وشمعومم واًمؼقوم سمام يرا ورؾمقًمف  ـغم اه قمؾقـف و ًمـف وؾمـؾؿ  وَمـ

 .(  واه اقمؾؿهيرشمف كػوىمف  وومًود   واؾمتال سمف قمغمأسمغضفؿ  يمون سمضا ذًمؽ

                                                 
 م (74)برقم  ،5/85 :وصحوح مسلم  [3573)ؿ سمرىم  3/1379 ًؾؿ:م حق     (1)

 م2/64 :ذح مًؾؿ   (2)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 جعـل اإلمـام ظـع بـن أيب ضالـب  كون الرشـول صـذ اهلل ظؾقـه وآلـه وشـؾم .7

 :مـه والعؽس

ومعـ اًمؼماء سمـ قموزب را اه قمـفام ىمـول: ىمـول رؾمـقل اه  ـغم اه قمؾقـف 

ًٌو ًمعكم سمـ أيب ـموًمى قمؾقف اًمًمتم:   .((أكً مـل وأكو مـؽ))و ًمف وؾمؾؿ خموـم

أي: ذم اًمـًـى   "وىمول ًمعكم: أكـً مــل وأكـو مــؽ"ًمف: ىمق)ىمول اسمـ طمجر: 

واًمصفر  واعمًوسمؼي  واعمحٌي  وهمػم ذًمؽ مـ اعمزايـو  ومل ُيـرد حمـض اًمؼراسمـي  وإٓ 

 .(.. ومجعػر ذيؽف ومقفو: ًمؼقًمف جلعػر: أؿمٌفً ظمؾؼل وظمؾؼل

 أخــز اإلمــام ظــع بــن أيب ضالــب  كــون الرشــول صــذ اهلل ظؾقــه وآلــه وشــؾم .8

 :هبلكه مغػور ل

ومعـ قمكم سمـ أيب ـموًمى را اه قمـف أن اًمـٌـل  ـغم اه قمؾقـف و ًمـف وؾمـؾؿ  

يو قمكم  أٓ أقمؾؿؽ يمؾامت إذا أكً ىمؾتفـ همػر اه ًمؽ  مع أكف مغػقر ًمؽ  ))ىمول: 

حؾقؿ اًمؽريؿ  ٓ إًمف إٓ هق اًمعكم اًمعظقؿ  ؾمـٌحون اه رب ـشمؼقل: ٓ إًمف إٓ اه اًم

 .((ا ه رب اًمعوعملماًمًاموات ورب اًمعرش اًمعظقؿ  احلؿ

 :صذ اهلل ظؾقه وآله وشؾم كوكه الوحقد ادمدي ظن الرشول .9

ومعـ طمٌٌم سمـ ضمـودة را اه قمـف ىمول: ؾمؿعً رؾمقل اه  غم اه قمؾقـف 

                                                 
 .(2552)سمرىمؿ   2/968 : حق  اًمٌخوري   (1)

أصبفت ))وىمقل اًمرؾمقل  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ جلعػر سمـ أيب ـموًمى:   7/587 :ومت  اًمٌوري   (2)

 م(2552)سمرىمؿ   2/96 :رواه اًمٌخوري ذم  حقحف ((خؾؼي وخؾؼي

 م(8411)سمرىمؿ   5/114 :ًمـًوئل اًمؽؼمىؾمــ ا   (3)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 .((مـل وأكو مـف   ٓ يمدي قمـل إٓ أكو أو قمكمم  قمكم، ))و ًمف وؾمؾؿ يؼقل: 

سمؽر اًمصـايؼ: ًمقٌؾـغ ؾمـقاكو أسمـق اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ وًمؼا سمعٌ اًمـٌل  غم

قمـف أيوت مـ ؾمقرة سمراءة ٕهؾ مؽي  صمؿ أظمذكو مـف وأقمطوهو ًمإلموم قمكم سمـ أيب 

 ـموًمى  وأمره أن يٌؾغفو هق  سمآ قمـ اًمصايؼ.

ىمقًمف: سمعٌ اًمـٌل  غم اه قمؾقف و ًمـف وؾمـؾؿ سمـؼماءة مـع )ىمول اعمٌوريمػقري: 

اًمقداع ذم اًمًـي اًمعوذة مــ أيب سمؽر  ويمون سمع ف ىمٌؾ طمجي اًمقداع  ويموكً طمجي 

ٓ يـٌغل ٕطما أن يٌؾغ هذا إٓ ))ومؼول:  –أي دقمو اًمـٌل أسمو سمؽر  -اهلجرة  صمؿ دقموه 

  وماقمو قمؾقو  ىمول اًمعؾامء: إن احلؽؿي ذم إرؾمول قمكم سمعـا أيب سمؽـر  ((رضمؾ مـ أهكم

أن قمودة اًمعرب ضمرت سملن ٓ يـؼض اًمعفا إٓ مـ قمؼاه  أو مـ هـق مــف سمًـٌقٍؾ  

ـْ  ٓ يٌؾـغ هـذا إٓ أكـو   ))أهؾ سمقتف  وملضمراهؿ ذم ذًمؽ قمغم قمـودهتؿ: وهلـذا ىمـول: ِم

 .(  وملقمطوه إيوه  أي وملقمطك قمؾقو سمراءة((ورضمؾ مـ أهكم

وىمصي سمؼوء اإلموم قمـكم سمــ أيب ـموًمـى را اه قمــف ذم اعمايــي سمعـا هجـرة 

هـؾ رؾمقل اه  غم اه قمؾقف و ًمـف وؾمـؾؿ: ًمؽـل يـمدي إموكـوت اًمتـل يموكـً ٕ

مؽي  دًمقؾ واو  قمغم أكف ٓ يمدي قمـ رؾمقل اه  غم اه قمؾقـف و ًمـف وؾمـؾؿ إٓ 

 اإلموم قمكم قمؾقف اًمًمتم  يمام ضموء ذم احلايٌ أقممته.

                                                 
وىمــول: هــذا طمــايٌ طمًـــ همريــى  واًمـًــوئل ذم   (3719)سمــرىمؿ   5/636 :ضمــومع اًمؽممــذي   (1)

 م(119)سمرىمؿ   1/44 :واسمـ موضمف  (8147)سمرىمؿ   5/45 :اًمًــ اًمؽؼمى

 م8/385 :حتػي إطمقذي   (2)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

بعد رشول اهلل صذ اهلل ظؾقـه  كوكه من أحب خؾق اهلل إػ احلق تبارك وتعاػ .11

 :وآله وشؾم

رؾمقل اه  ـغم  ومعـ أكس سمـ موًمؽ را اه قمـف وهمػمه ىمول: يمـً أظمام

م ًمرؾمـقل اه  ـغم اه قمؾقـف و ًمـف وؾمـؾؿ ومـرخ مشـقي  اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ  ومُؼا 

  ىمول: ومؼؾـً: ((اًمؾفؿ ائتـل سملطمى ظمؾؼؽ إًمقؽ يليمؾ معل مـ هذا اًمطػم))ومؼول: 

اًمؾفؿ اضمعؾف رضممت مـ إكصور  ومجـوء قمـكم را اه قمــف ومؼؾـً: إن رؾمـقل اه 

طموضمي  صمؿ ضموء ومؼؾً: إن رؾمقل اه  غم اه قمؾقـف   غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ قمغم

و ًمـف وؾمـؾؿ قمــغم طموضمـي  صمـؿ ضمــوء ومؼـول رؾمـقل اه  ــغم اه قمؾقـف و ًمـف وؾمــؾؿ: 

؟ ((مـو طمًٌـؽ قَمـكَمَ ))وماظمؾ  ومؼول رؾمقل اه  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمـؾؿ:  ((اومت ))

 ومؼـول: إن هــذه  ظمـر صمــمتث يمـرات  يــردين أكــس يـزقمؿ إكــؽ قمـغم طموضمــي  ومؼــول: 

؟!! ومؼؾً: يو رؾمقل اه  ؾمؿعً دقموءك  وملطمًٌٌ أن ((مو نؾؽ قمغم مو  ـعً))

إَن اًمرضمـؾ ))ومؼول رؾمقل اه  غم اه قمؾقـف و ًمـف وؾمـؾؿ:  يؽقن رضممت مـ ىمقمل.

 .((ىما حيى ىمقمف

ول اهلل صـذ اهلل ظؾقـه ـــرش ة ظؾـمــــام ظع بن أيب ضالب باب مديـكون اإلم .11

 :وآله وشؾم

                                                 
واًمـًـوئل   [3848)سمـرىمؿ   9/287 :ومًـا اًمٌـزار  (3721)سمرىمؿ   5/636 :ضمومع اًمؽممذي   (1)

  (4852)سمـرىمؿ   7/185 :وأسمـق يعـغم ذم مًــاه  (8398)سمـرىمؿ   5/187 :ذم اًمًــ اًمؽؼمى

  (5886)سمرىمؿ   6/98 :واًمطؼماين ذم اعمعجؿ إوؾمط  (529)سمرىمؿ  (444)واعمحومكم ذم أموًمقف 

سمـرىمؿ   3/141 :واحلـويمؿ ذم اعمًـتارك  (738)سمـرىمؿ   1/253 :واًمطؼماين ذم اعمعجـؿ اًمؽٌـػم

 موىمول: هذا طمايٌ  حق  قمغم ذط اًمشقخلم ومل هرضموه  (4658)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

أَن رؾمــقل اه  ــغم اه قمؾقــف و ًمــف  اه قمـــف راومعــ قمٌــااه سمـــ قمٌــوس 

 .((  ومؿـ أراد سموهبو   ومؾقلت قمؾًقوأكو مايـي اًمعؾؿ وقمكم سموهبو))وؾمؾؿ ىمول: 

واحلايٌ مروي قمـ ضموسمر سمـ قمٌااه را اه قمـفام  ومـروي أيًضـو قمــ 

اإلموم قمكم سمـ أيب ـموًمى را اه قمـف ًمذًمؽ  ححف مجوقمي مـ احلػوظ  وطمًـف 

 ذيمر مـفؿ: ظمرون  أ

  وهق مـ ؿمققخ اًمٌخوري. (هـ233ت )اإلموم حيقك سمـ معلم 

ىمول اًمؼوؾمـؿ سمــ قمٌـااًمرنـ ؾمـلًمً حيقـك سمــ معـلم قمــ طمـايٌ 

طماصمـو سمف أسمق اًمصؾً  قمـ أيب معوويي  قمــ إقمؿـش قمــ  وهـا  قمــ 

احلايٌ ومؼول:  ((...أكو مايـي اًمعؾؿ))اسمـ قمٌوس را اه قمـفام مرومققمو 

 .هق  حق 

 (هـ318ت )سمـ ضمرير اًمطؼمي احلوومظ ا: 

أكـو ))سمعا ذيمره حلـايٌ  ((هتذيى أصمور))ىمول اسمـ ضمرير اًمطؼمي ذم 

وهــذا ظمــؼم  ((مايـــي اًمعؾــؿ وقمــكم سموهبــو   ومؿـــ أراد سموهبــو   ومؾقــلت قمؾقًــو

 . حق  إؾمـوده

  (هـ485ت )احلويمؿ أسمق قمٌااه اًمـقًوسمقري: 

أسمـق اًمعٌـوس : طمـاصمـو ((اعمًـتارك قمـغم اًمصـحقحلم))ىمول احلـويمؿ ذم 

حمؿا سمـ يعؼقب  طماصمـو حمؿـا سمــ قمٌـااًمرطمقؿ اهلـروي سموًمرمؾـي  طمـاصمـو 

                                                 
 م18/77 :وهتذيى اًمتفذيى  6/285 :وهتذيى اًمتفذيى  11/49 :شموري  سمغااد   (1)

 م(8)مًـا ؾمقاكو قمكم سمـ أيب ـموًمى سمرىمؿ  (184)هتذيى أصمور    (2)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

اًمصؾً قمٌااًمًمتم سمـ  وًم   طماصمـو أسمق معوويي  قمـ إقمؿش  قمـ  أسمق

 وها  قمـ اسمـ قمٌوس را اه قمـفام ىمول: ىمول رؾمقل اه  غم اه قمؾقف 

يـــي ومؾقــلت أكــو مايـــي اًمعؾــؿ  وقمــكم سموهبــو   ومؿـــ أراد اعما))و ًمــف وؾمــؾؿ: 

 .. ىمول احلويمؿ: هذا طمايٌ  حق  اإلؾمـود((اًمٌوب

  (هـ463ت )اخلطقى اًمٌغاادي: 

: أظمؼمكـو حمؿـا سمــ أنـا ((شمـوري  سمغـااد))ىمول اخلطقى اًمٌغاادي ذم 

سمـــ رزق  أظمؼمكــو أسمــقسمؽر مؽــرم سمـــ أنــا سمـــ مؽــرم اًمؼــوا  طمــاصمـو ا

معوويـي   اًمؼوؾمؿ سمـ قمٌااًمرنـ  طماصمـو أسمق اًمصؾً اهلـروي  طمـاصمـو أسمـق

قمــ إقمؿـش  قمـــ  وهـا  قمـــ اسمــ قمٌـوس را اه قمـــفام ىمـول: ىمــول 

أكو مايـي اًمعؾؿ وقمكم سموهبـو  ومؿــ ))رؾمقل اه   غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ: 

. ىمـول اًمؼوؾمـؿ: ؾمـلًمً حيقـك سمــ معـلم قمــ هـذا ((أراد اًمعؾؿ ومؾقلت سموسمف

احلــايٌ ومؼــول: هــق  ــحق . ىمؾــً: أراد أكــف  ــحق  مـــ طمــايٌ أيب 

 .ي وًمقس سمٌوـمؾمعووي

  (هـ852ت )احلوومظ اسمـ طمجر اًمعًؼمتين: 

ؾمةؾ احلوومظ قمـ هذا احلايٌ  وملضموب سمؼقًمف: هذا احلايٌ أظمرضمف 

وىمول:  حق   وظموًمػف أسمـق اًمػـرج اسمــ اجلـقزي  ((اعمًتارك))احلويمؿ ذم 

  وىمـول: إكـف يمـذب  واًمصـقاب ظمـمتف ىمـقهلام ((اعمقوققموت))ومذيمره ذم 

وٓ يــحط إمم  حلًـ  ٓ يرشمؼل إمم اًمصحي مًعو  وأن احلايٌ مـ ىمًؿ ا

                                                 
 م(4637)سمرىمؿ   3/137 :اعمًتارك قمغم اًمصحقحلم   (1)

 م11/49 :شموري  سمغااد   (2)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 .اًمؽذب  وسمقون ذًمؽ يًتاقمل ـمقٓ وًمؽـ هذا هق اعمعتؿا ذم ذًمؽ

  هـ982احلوومظ اًمًخووي اعمتقرم ؾمـي: 

سمعـا إيـراد يمـمتم احلـوومظ ومقـف   ((اعمؼو ا احلًـي)) ذم ىمول اًمًخووي

وسمعض ـمرىمف اًمقاهقي وأًمػوفمف اعمقوققمي اًمتـل ومقفـو ذيمـر أيب سمؽـر وقمؿـر 

وقمــ امن ومعوويــي  مــو كصــف: وسموجلؿؾــي ومطرىمــف يمؾفــو وــعقػي  وأطمًـــفو 

 .طمايٌ اسمـ قمٌوس را اه قمـفو  سمؾ هق طمايٌ طمًـ

  هـ911احلوومظ اًمًققـمل اعمتقرم ؾمـي: 

: ىما يمـً أضمقـى دهـًرا قمــ هـذا ((اجلومع اًمؽٌػم))ىمول اًمًققـمل ذم 

 احلايٌ سملكف طمًـ  إمم أن وىمػً قمغم شمصحق  اسمــ طمريـر حلـايٌ قمـغم

مع شمصحق  احلويمؿ حلايٌ اسمـ قمٌـوس  ((هتذيى أصمور))را اه قمـف ذم 

را اه قمـفام  وموؾمتخرت اه شمعومم وضمزمً سمورشمؼوء احلايٌ مـ مرشمٌي 

 احلًـ إمم مرشمٌي اًمصحي.

  (هـ973ت )اسمـ طمجر اهلقتؿل: 

أصمــوء يممتمـف قمـغم  ((اًمصـقاقمؼ اعمحرىمـي))ىمول اسمــ طمجـر اهلقتؿـل ذم 

راًدا  ((ي اًمعؾؿ وقمكم سموهبو   ومؿـ أراد اًمعؾـؿ ومؾقـلت سموسمـفأكو مايـ)) :طمايٌ

قمغم مـ طمؽؿ قمؾقف سموًمقوع: وسموًمغ احلويمؿ قمغم قمودشمف وىمول: إَن احلـايٌ 

 ـحق   و ــقب سمعــض حمؼؼــل اعمتــلظمريـ اعمطؾعــلم مـــ اعمحــاصملم أكــف 

                                                 
وكؼؾ اًمًققـمل قمـ ؿمقخف اسمــ طمجـر أكـف   (164-163)كؼؾ ذًمؽ اًمغامري ذم ومت  اعمؾؽ اًمعكم    (1)

 م1/334 :حُيًـ احلايٌ. اكظر اًممتئل اعمصـققمي

 م(98-97)اعمؼو ا احلًـي    (2)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 ...... طمايٌ طمًـ

وًمؼا أومرد احلوومظ أنـا سمــ اًمصـايؼ اًمغـامري هـذا احلـايٌ سمجـزء 

ومت  اعمؾؽ اًمعكم سمصـحي طمـايٌ سمـوب مايــي اًمعؾـؿ ))ممتع  أؾمامه  طماي ل

وهــق يمتــوب مطٌــقع متــااول  رد ومقــف اًمشــٌف اعمقضمفــي ًمؾحــايٌ   ((قمــكم

وأفمفر ـمرق احلايٌ سمشـقاهاه ومتوسمعوشمـف  ومؾقـظـر إًمقـف مــ أراد معرومـي 

 اعمزيا طمقل هذا احلايٌ.

ـب لإلمام ظع بن أيب ض صفادة الرشول صذ اهلل ظؾقه وآله وشؾم .12 الب بلكه ُيح

به اهلل ورشوله اهلل  :ورشوله وُيح

ومعـ ؾمفؾ سمـ ؾمعا را اه قمـف ىمول: ىمول اًمـٌل  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ  

ٕقمطلم اًمرايي هماا رضممت يػت  قمغم يايف   حيـى اه ورؾمـقًمف   وحيٌـف ))يقم ظمقؼم: 

أيـ )) :ل  ومٌوت اًمـوس ًمقؾتفؿ أهيؿ ُيعطل  ومغاوا يمؾفؿ يرضمقكف  ومؼو((اه ورؾمقًمف

ومؼقؾ: يشتؽل قمقـقف  ومٌصؼ ذم قمقـقف  ودقمو ًمف ومؼمأ  يمـلن مل يؽــ سمـف وضمـع  ؟((قمكم

أكػذ قمغم رؾمؾؽ  طمتك شمــزل ))وملقمطوه  ومؼول: أىموشمؾفؿ طمتك يؽقكقا م ؾـو؟! ومؼول: 

سمًوطمتفؿ صمؿ ادقمفؿ إمم اإلؾممتم  وأظمؼمهؿ سمام ُيى قمؾقفؿ  ومـقاه ٕن هيـاي اه 

 .((ًمؽ نر اًمـعؿسمؽ رضممت  ظمػم ًمؽ مـ أن يؽقن 

..إَن قمؾقو را اه قمـف حيى اه ورؾمقًمف  وحيٌف )ىمول اسمـ طمجر ذم ذطمف: 

اه ورؾمقًمف  أراد سمذًمؽ وضمقد طمؼقؼي اعمحٌي  وإٓ ومؽـؾ مًـؾؿ يشـؽمك مـع قمـكم 

ڦ  ڦ  ڦ             ژ را اه قمـف ذم مطؾؼ هذه اًمصػي  وذم احلايٌ شمؾؿق  سمؼقًمف شمعـومم: 

                                                 
 م2/357 :اًمصقاقمؼ اعمحرىمي   (1)

 م(2486)سمرىمؿ   4/1872 :ؿومًؾ  [2847)سمرىمؿ   3/1896 : حق  اًمٌخوري   (2)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

ومؽلكف أؿمور إمم أن قمؾقو را اه قمــف شمـوم   [31 ل قمؿران: ] ژڄ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   

  قل اه  غم اه قمؾقـف و ًمـف وؾمـؾؿ  طمتـك اشمصـػ سمصـػي حمٌـي اه ًمـفاإلشمٌوع ًمرؾم

   يمـام أظمرضمـف مًـؾؿ مــوهلذا يموكً حمٌتف قممتمي اإليامن  وسمغضف قممتمـي اًمـػـوق

اًمـًـؿي إكـف ًمعفـا  واًمـذي ومؾـؼ احلٌـي وسمـرأ): طمايٌ قمكم را اه قمـف كػًف ىمـول

...  (  وٓ يٌغضؽ إٓ مـوومؼف و ًمف وؾمؾؿ أن ٓ حيٌؽ إٓ مممـاًمـٌل  غم اه قمؾق

وهـق قمــف ل اه  ـغم اه قمؾقـف و ًمـف وؾمـؾؿ : شمـقذم رؾمـقوىمول قمؿر را اه قمـف

ويموكً سمقعي قمكم را اه قمـف سموخلمتومي قمؼى ىمتؾ قمـ امن را اه قمــف  ... راض

ف اعمفـوضمرون وإكصـور ويمـؾ مــ   ومٌويعـمخس وصممتصمـلم وائؾ ذي احلجي ؾمـيذم أ

  ومؽـون مم أوموق ومـلذقمـقا يمؾفـؿ  إٓ معوويـي ذم أهـؾ اًمشـومإ  ويمتى سمقعتف طمي

 .سمقـفؿ سمعا مو يمون

 :أيب ضالب ظؾقه السالم ظبادة كون الـظر إػ وجه اإلمام ظع بن .13

 قمؾقـف ومعـ قمؿران سمـ طمصلم را اه قمـف ىمـول: ىمـول رؾمـقل اه  ـغم اه

 .((اًمـظر إمم قمكم را اه قمـف قمٌودة))و ًمف وؾمؾؿ: 

ىمــول احلــويمؿ: هــذا طمــايٌ  ــحق  اإلؾمـــود  وؿمــقاهاه قمـــ قمٌــااه سمـــ 

 .مًعقد  حقحي

واًمشوها اًمذي ذيمره احلويمؿ  هق قمـ قمٌااه سمـ مًعقد را اه قمـف ىمول: ىمـول 

                                                 
 م7/72 ت  اًمٌوري:وم   (1)

وًمؼا  ح  احلـايٌ أيًضـو احلـوومظ أنـا  (4681)سمرىمؿ   3/152 :اعمًتارك قمغم اًمصحقحلم   (2)

 م(224)اًمُغامري ذم يمتوسمف قمكم سمـ أيب ـموًمى إموم اًمعوروملم 



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 .((ا اه قمـف قمٌودةاًمـظر إمم وضمف قمكم ر))رؾمقل اه  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ: 

وروى اخلطقى اًمٌغاادي قمـ قمٌااه سمـ مًعقد را اه قمــف ىمـول: ىمـول 

اًمـظـر إمم اًمٌقـً قمٌـودة  واًمـظـر إمم وضمـف ))رؾمقل اه  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ: 

 . ((قمكم را اه قمـف قمٌودة

وًمؼا شمعؼى احلوومظ اًمذهٌل اإلموم احلويمؿ ذم طمؽؿف قمغم احلايٌ سموًمصـحي 

 سمؼقًمف: سمؾ مقوقع  ومل ُيٌلم ًمـو ؾمٌى ووعف  وًمعؾف اؾمتشؽؾ معـوه.

 وإًمقؽ سمعض مو ىمقؾ ذم معـك هذا احلايٌ:

 ىمول اسمـ إقمرايب: شملويؾف أن قمؾقو را اه قمـف يمـون إذا سمـرز  ىمـول اًمــوس: 

 ٓ إًمف إٓ اه  مو أذف هذا اًمػتـك  ٓ إًمـف إٓ اه  مـو أؿمـجع هـذا اًمػتـك  ٓ إًمـف 

 .  مو أقمؾؿ هذا اًمػتك  ٓ إًمف إٓ اه  مو أيمرم هذا اًمػتكإٓ اه

امري ذم ذح معـك احلايٌ: مل يؽـ اًمـظـر إمم وضمـف وىمول احلوومظ أنا اًمغُ 

اإلموم قمكم سمـ أيب ـموًمى را اه قمـف قمٌودة  إٓ ًمؽقن اًمرائل يًتػقا سموًمـظر إًمقف 

عـومم  ومؽقـػ سمؿــ ضموًمًـف طموٓ وظمشـقي وإيامكـو ورهمٌـي ذم أظمـرة  حمٌـي ذم اه شم

وظموًمطف وؾمؿع مـف؟!!

                                                 
 :عجـؿ اًمؽٌـػمواًمطـؼماين ذم اعم  (4683 – 4682)سمـرىمؿ   3/152 :اعمًتارك قمغم اًمصـحقحلم   (1)

 م5/58 :وأسمق كعقؿ ذم طمؾقي إوًمقوء  (18886)سمرىمؿ   18/76

 م(221)سمرىمؿ   2/365 :شمؾخقص اعمتشوسمف   (2)

 ذم شمرمجــي يقؾمــػ سمـــ يٌؼــل  (338-329)معجــؿ أ ــحوب اًمؼــوا اإلمــوم أيب قمــكم اًمصــاذم    (3)

ُعقنا ًْ  مسمـ يقؾمػ اًمتجقٌل  أسمق احلجوج  اعمعروف سموسمـ ي

 م(222)ـموًمى إموم اًمعوروملم  قمكم سمـ أيب   (4)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

وًمؼا أومرد هذا احلايٌ سموًمتلًمقػ اعمحاث قمٌااًمعزيز اًمُغـامري اعمتـقرم ؾمــي 

 .(("اًمـظر إمم قمكمم قمٌودة"اإلومودة سمطرق طمايٌ ))هـ وؾمامه 1418

ــول اًمًــققـمل ــ :ىم ــي أطمــا قم ـــ رواي ــلن احلــايٌ ورد م  .نم  ــحوسمقوـسم

تقاشمر: وإًمقؽ رواة احلايٌ مـ اًمصحوسمي اًمؽرام وموحلايٌ يؽود أن يصؾ إمم طما اًم

 روقان اه شمعومم قمؾقفؿ وهؿ:

 قمٌااه سمـ مًعقد را اه قمـف. 

 .أم اعمممـلم قموئشي را اه قمـفو 

 را اه قمـف سمؽر اًمصايؼأسمق. 

 قم امن سمـ قمػون را اه قمـف. 

 .صمقسمون مقمم رؾمقل اه  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ 

  قمـفأسمق هريرة را اه. 

 .قمٌااه سمـ قمٌوس را اه قمـفام 

 .ضموسمر سمـ قمٌااه را اه قمـفام 

 أكس سمـ موًمؽ را اه قمـف. 

 قمؿران سمـ طمصلم را اه قمـف. 

 أسمق ؾمعقا اخلاري را اه قمـف. 

ىمول احلوومظ أنا اًمغامري: وموحلـايٌ سمؿجـقع ـمرىمـف  ـحق  اًمٌتـي  أو متـقاشمر 

عـوه مو ىمرركوه مــ اكتػـوع اًمرائـل ًمعـكم قمؾقـف مـ يؽتػل ذم اًمتقاشمر سمعنمة  وم يقمغم رأ

                                                 
 م2/421شػ اخلػوء: يم   (1)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 .اًمًمتم ذم اًمٌوـمـ  عمـ يمون ومقف آؾمتعااد ًمذًمؽ يموحلًـ اًمٌٍمي واه أقمؾؿ

وًمعــؾ سمعــض اًمـــوس يًــتغرب هــذا ومـؼــقل ًمــف: مل يؽـــ اًمًــؾػ اًمصــوًم  

يًتغرب م ؾ هذا ٕهنؿ قمويشـقا أوًمةـؽ إقمـمتم  سمـؾ يمـوكقا ُيعظؿـقن قمؾامءهـؿ 

يمون اًمرضمـؾ إذا كظـر إمم  –وهق مـ أقممتم اًمتوسمعلم   – قمٌقاطمتك ىمول يقكس سمـ 

 .احلًـ اًمٌٍمي اكتػع سمف  وإن مل يًؿع مـ يممتمف  ومَلْ َيَر قمؿؾف

 : كظــرهؿ سمــوًمتعظقؿ ًمؽــؾ مــو قمظؿــف اه  اكطمتىمــو مـــ ىمقًمــف شمعــوممسمــؾ ورد 

مًـا أنا ))ومجوء ذم   [32احلٍ: ] ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ژ 

قـف و ًمـف وؾمـؾؿ قمـ أكس سمـ موًمؽ را اه قمـف أن اًمـٌل  ـغم اه قمؾ ((سمـ طمـٌؾا

  يمون إذا ىمام مـ ؾمػر  ومـظر ضماران اعمايـي  أووع راطمؾتـف  ومـنن يمـون قمـغم داسمـيٍ 

ٌ َفو ـْ طُم  .طَمَريَمَفو ِم

سمًـاه قمـ حمؿا سمـ قمكم ىمول: طُماصمً أكـف  ((مصـػف))وأظمرج قمٌااًمرزاق ذم 

ظقام ًمـف  ومعرومـي حلؼـف  يمتـى ًمـف هبـو طمًــي  وحمـل قمــف هبـو مـ كظر إمم اًمٌقً شمع

ؾمقةي  ومـ ضموءه زائرا ًمف شمعظقام ًمف  ومعرومي ًمف  حتوشمً ذكقسمف طملم يـظر إًمقـف  يمـام 

                                                 
 م(224)قمكم سمـ أيب ـموًمى إموم اًمعوروملم    (1)

: يقكس سمـ قمٌقا اإلموم اًمؼاوة احلجي  أسمق قمٌااه اًمعٌاي (145)ىمول اًمذهٌل ذم شمذيمرة  احلػوظ    (2)

 ؾمـػميـ ..   وؾمـؿع احلًــ اًمٌٍمـي واسمــرأى أكًـو را اه قمــف مقٓهؿ اًمٌٍمي احلـوومظ 

 –يمقكف حيػظ يمؾ مو يًؿع  –مو يمتًٌ ؿمقةو ىمط  :يمون يؼقل  ويمون أطما إئؿي إقممتم اًمقرقملم

 مهـ139شمقذم ؾمـي 

 م9/267ًمٌاايي واًمـفويي: ا   (3)

 م(12648)سمرىمؿ   3/159 :مًـا أنا   (4)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 .يتحوت اًمقرق قمـ اًمشجر

وأظمرج قمٌااًمرزاق أيًضو قمـ قمطوء و وها ىمـوٓ: اًمـظـر إمم اًمٌقـً قمٌـودة  

 .ؽي  مو دام يـظر إًمقفوشمؽتى ًمف هبو طمًـي  وشمصكم قمؾقف اعممتئ

 :كون ولديه شقدي صباب أهل اجلـة .14

احلًــ ))ومعـ أيب ؾمعقا اخلاري قمـ اًمـٌل  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ ىمـول: 

 .((واحلًلم ؾمقاا ؿمٌوب أهؾ اجلـي

وقمـ قمٌااه سمـ قمؿر را اه قمـفام ىمـول: ىمـول رؾمـقل اه  ـغم اه قمؾقـف 

 .((ٌوب أهؾ اجلـي  وأسمقمهو ظمػم مـفاماحلًـ واحلًلم ؾمقاا ؿم))و ًمف وؾمؾؿ: 

سمػـت    "احلًـ واحلًلم ؾمقاا ؿمٌوب أهـؾ اجلــي"ىمقًمف: )ىمول اعمٌوريمػقري: 

اًمشلم اعمعجؿي وسموعمقطماة اخلػقػي مجع ؿموب  وهق مـ سمؾغ إمم صممتصمـلم  وٓ ُيؿـع 

وموقمؾ قمغم ومعـول همـػمه  وُيؿـع قمـغم ؿمـقٌي وؿمـٌون أيضـو. ىمـول اعمظفـر: يعــل مهـو 

                                                 
 م(9172)سمرىمؿ   5/135 :مصـػ قمٌااًمرزاق   (1)

 معمصار اًمًوسمؼا   (2)

وىمول: طمايٌ   (3768)سمرىمؿ   5/656 :وضمومع اًمؽممذي  [11812)سمرىمؿ   3/3 :امًـا أن   (3)

 :ومصــػ اسمــ أيب ؿمـقٌي  (8169)سمـرىمؿ   5/58 :طمًـ  حق   واًمـًوئل ذم اًمًــ اًمؽؼمى

 :و ـحق  اسمــ طمٌـون  (1169)سمـرىمؿ   2/395 :ومًـا أيب يعـغم  (32176)سمرىمؿ   6/378

واعمعجـؿ   (2198)سمـرىمؿ   2/347 :إوؾمط واًمطؼماين ذم اعمعجؿ  (6959)سمرىمؿ   15/411

وىمـول:   (4778)سمـرىمؿ   3/182 :واعمًتارك قمغم اًمصحقحلم  (2613)سمرىمؿ   3/39 :اًمؽٌػم

 مهذا طمايٌ ىما    مـ أوضمف يم ػمة وأكو أشمعجى أهنام مل هرضموه

  (4779)سمـرىمؿ   3/182 :واعمًتارك قمغم اًمصـحقحلم  (118)سمرىمؿ   1/44 :ؾمــ اسمـ موضمف   (4)

 مل: هذا طمايٌ  حق  هبذه اًمزيودة ومل هرضموهوىمو



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

ـَ اًمشـٌوب: أومضؾ مـ مو ت ؿموسمو ذم ؾمٌقؾ اه مـ أ ـحوب اجلــي  ومل ُيـرد سمـف ؾِمـ

ٕهنام موشمو وىما يمفمت  سمؾ مو يػعؾف اًمشٌوب مـ اعمروءة يمام يؼول وممتن ومتك وإن يمون 

ؿمقخو  يشػم إمم مروءشمف وومتقشمف  أو أهنام ؾمقاا أهؾ اجلـي ؾمـقى إكٌقـوء واخلؾػـوء 

واطمـا  وهـق اًمشـٌوب  وًمـقس  اًمراؿمايـ: وذًمؽ: ٕن أهـؾ اجلــي يمؾفـؿ ذم ؾمــ

و أن ؾمقاا ؿمـٌوب مــ هـؿ  ومقفؿ ؿمق  وٓ يمفؾ  ىمول اًمطقٌل: ويؿؽـ أن ُيراد مُهَ

ٌَون هذا اًمزمون  .(مـ أهؾ اجلـي مـ ؿم

وًمؼا أكشا إؾمامقمقؾ سمـ حمؿا احلؿػمي ذم ومضؾ اإلموم قمـكم سمــ أيب ـموًمـى 

 ىموئمت:

ًَ ذا قَمَؿـفٍ   ؾَمـوئْؾ ىمريشـو سمـف إْن يُمــ

 

ـْ يمــوَن أصمٌ ــ ــوَداَم ـِ أوشم ي ــا   تفــو ذم اًم

ـْ يمــون أىمــام إؾمــمتًمو وأيم رهــو  ــ  َم

 

ــــام وأـمفرهــــو أهــــمت وأوٓدا  قمؾ

سمـــيً    مــــ وطَمـــَا اه إذ يموكـــً ُمؽذ 

 

 شمــــاقُمق مــــع اه أوصموكــــو وأكــــاادا

 مـ يمون يؼام ذم اهلقجوء إْن َكَؽُؾـقا 

 

ــوَدا ــٍي ضَم ــقا ذم أزم ــو وإن يٌخؾ  قمـف

 مـــ يمــون أقمــاهلو طمؽــام واسمًــطفو 

 

  ـــاىمفو وقمـــاا وإيعـــوَداقمؾـــام وأ

 إن يصاىمقك ومؾـ َيْعُاوا أسمو طمًــ 

 

ـــودا ًَ ًَ مل شمؾـــَؼ ًم سمــرار طُم  إْن أكــ

 إن أكً مل شمؾؼ أىمقامو ذوي َ َؾٍػ  

 

ــــوٍد حلــــؼ  اه ضُمَحــــوَدا  وذا قمـ

 
وقمغم يمؾ طمول ومػضؾ أهؾ اًمٌقً مشفقر ومعروف  واإلمـوم قمـكم سمــ أيب 

يٌغضفؿ إٓ مؽوسمر ومـوومؼ: ومؼا دًمً  ـموًمى را اه قمـف قمؿقا أهؾ اًمٌقً  وممت

                                                 
 م18/186 :حتػي إطمقذي   (1)

 م(543)آؾمتقعوب ذم معرومي إ حوب    (2)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

يم ػم مـ كصـقص اًمؽتـوب واًمًــي قمـغم وضمـقب حمٌـتفؿ  وًمؽــ قمؿقـً سمصـػمة 

 أىمقام قمـ ذًمؽ  كًلل اه اهلاايي جلؿقع اعمًؾؿلم  وه در مـ ىمول:

ـــون رء ـــقس يصـــ  ذم إذه  وًم

 

 إذا اطمتـــــوج اًمـفـــــوُر إمم دًمقـــــؾ

 
مـــ اه اًمؽــريؿ اًمعــقن  وًمـٌــاأ ذم شمرمجــي اإلمــوم إؾمــحوق اعمــم ـ  ؾمــوئؾلم

واًمتقومقــؼ واإلظمــمتص  واًمـػــع سمحــى أهــؾ اًمٌقــً إـمفــور قمؾــقفؿ ؾمــمتم اه  

 إذ يؼقل: متؿ مت ىمقل اإلموم اًمعمتمي اًمًقا قمٌااه سمـ قمؾقي احلااد

ــــرِ  ُف ًِ اعمْصــــَطَػك اًمطُّ ــــ  أهــــُؾ سَمْق

 

ــــــوَديمِرِ  ــــــوُن إرض وم ــــــْؿ أَم  ُه

ـــــــرِ   ُه ـــــــوٕكُجؿ اًمزُّ ٌ ُفقا سم ـــــــ  ؿُم

 

ـِ ِم ــــَؾ َمــــ ـــــَ ًُّ  و ىَمــــْا ضَمــــوَء ذم اًم

ــــــــــــــوِة إَذا   َوؾَمــــــــــــــِػلٌم ًمؾـََج

 

ـْ ـُمقوَمــــون يُمــــؾ  َأَذى ًَ ِمــــ  ظِمْػــــ

ـــــَذا  ـــــقُن يَم ـــــو ٓ شَمؽ ٍُ ومقَف ـــــوك  وم

 

ـِ  ـــــــَتِع ـــــــوهِ َواؾْم  واقمَتِصـــــــْؿ سم

ــــــــــــتِِفؿ  يَم ــــــــــــو سمؼَمْ  رب  وَموكَػعـَ

 

ـــــْرَمتِِفؿ ــــــَك سمُح ًْ ـــــِاَكو احُل  َواه

 َوَأِمتـَـــــــــــــو ذم ـَمـــــــــــــِريَؼتِِفؿ 

 

ـِ َوُمَعووَمـــــــــوٍة ِمـــــــــ  ـَ اًمِػـــــــــَت

ـــــــــِى   ًَ ـــــــــؽَم سموًمـَ ـــــــــؿ ٓ شَمْغ  صم

 

 ٓ وٓ شَمْؼـَـــــــــــْع سمَؽـــــــــــوَن َأيِب 

 واشمٌـــــع ذم اهلـَــــْاِي ظَمـــــػَم َكٌـــــل 

 

ـِ  ـــــــَ ًَ ــــــَا اهلَــــــوِدي إمم اًم  َأْنَ

 
 وملىمقل مًتعقـو سموه  ومتقيممت قمؾقف:

                                                 
وًما   ُيعا مـ أقممتم أهؾ اًمٌقً سمحيمقتهق اإلموم اًمعمتمي اًمًقا قمٌااه سمـ قمؾقي احلااد     (1)

ـَوء سمحيمقت  وشمؼامً شمرمجتـف هـ سمؿايـي شمريؿ اًمغَ 1132هـ  وشمقذم رنف اه ؾمـي 1844ؾمـي 

 مذم اًمعاد إول مـ اًمًؾًؾي

 م(684-682)اًمار اعمـظقم ًمذوي اًمعؼقل واًمػفقم    (2)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 

 

 

 

 

 

 ترمجــــة

 اإلمام إسحاق املؤمتن

 ابن اإلمام جعفر الصادق



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 

 املؤمتًاإلماو إسحاق 

 :اشمه وىسبه   

هق اًمًقا إؾمحوق اعمم ـ اسمـ اإلموم ضمعػر اًمصودق اسمـ اإلموم حمؿا اًمٌوىمر 

اسمـ اإلموم قمكم زيـ اًمعوسمايـ اسمـ ؿمفقا يمرسممتء اإلموم احلًـلم اسمــ أمـػم اعمـممـلم 

ؾمقاكو قمكم سمـ أيب ـموًمى واسمـ اًمًـقاة وموـمؿـي اًمزهـراء سمــً رؾمـقل اه  ـغم اه 

 مجعلم.أ وقمغم أهؾ سمقتفقمؾقف 

 والدة إشحاق ادًمتن:   

أمو أمف ومفل أم وًما  هؽذا ذيمرت سمعض اعمصودر اًمتل شمرمجً ًمف  مــ همـػم 

وسطمً سمعـض يمتـى إكًـوب أَن اإلمـوم إؾمـحوق اعمـم ـ  .شمٍمي  سموؾمؿفو

ؿمؼقًؼو ًمإلموم مقؾمك اًمؽوفمؿ وحمؿا اًمايٌوج  وقمغم هذا شمؽقن أمف نقـاة اعمصـػوة 

 .ام شمؼام ذًمؽ ذم شمرمجي اإلموم مقؾمك اًمؽوفمؿاعمغرسمقي يم

أمـف وأم )ىمول أسمق كٍم اًمٌخوري ذم شمرمجي حمؿا اًمايٌوج سمـ ضمعػر اًمصودق: 

ــاة ــاقمك نق ــف اًمًــمتم وإؾمــحوق واطمــاة  شُم ــف مقؾمــك قمؾق  ىمــول اًمـًــوسمي  .(أظمق

 م(وأمف أم أظمقف مقؾمك اًمؽوفمؿ)اسمـ قمـٌي: 

                                                 
 م417 - 2/416 :وهتذيى اًمؽامل  (59)مجفرة أكًوب اًمعرب    (1)

 م(15)اإلموم مقؾمك اًمؽوفمؿ سمـ ضمعػر اًمصودق    (2)

 م(174)ه إكًوب اًمعؾقيي    (3)

 م(222)وًمى قمؿاة اًمط   (4)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 

 هـــــبــقــه ولـــــتــًــيــك

قمرف اًمًقا إؾمحوق اعمم ـ سمؽـقي اإلموم احلًــ سمــ قمـكم قمؾقـف ؾمـمتم ًمؼا 

أمـو قمــ  .اه  ومؽون ُيؽـك سمليب حمؿا  يمام ذيمر ذًمؽ يمؾ اًمـًوسمي اًمذيـ شمرمجقا ًمف

 ًمؼٌف ومؽون اإلموم إؾمحوق اسمـ ؾمقاكو ضمعػر اًمصودق يشتفر سمؾؼٌلم مهو:

 :منـ: ادًت اللقب األول   

  وًمعـؾ ذم هـذا اًمؾؼـى إؿمـورة ًمؼـى ؾمـقاكو إؾمـحوق سمــ ضمعػـر سمـوعمم ـ

واوحي إمم أَن إموكي حمػقفمي ذم قمفاه  وٓ يزال هلو رضموهلو إمــوء اعمخؾصـقن  

ومنذا يمون اًمرؾمقل  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ ىما اؿمتفر سموٕملم  ومنن طمػقاه اؿمـتفر 

سموعمم ـ  ومؽ ػم مـ أقممتم اًمٌقً اًمـٌقي اًمطوهر وهمػمهؿ يموكقا طمومؾلم ًمقاء اًمايـ 

إلؾممتمل  ذم طملم ؿُمِغَؾ سمعض اعمًؾؿلم سموًماكقو ومـو ٌفو  ومعـ أيب هريرة را ا

إذا وــقعً إموكــي ))اه قمـــف ىمــول: ىمــول رؾمــقل اه  ــغم اه قمؾقــف و ًمــف وؾمــؾؿ: 

إذا أؾمـا إمر إمم همػم ))ىمول: يمقػ إووقمتفو يو رؾمقل اه؟ ىمول:   ((وموكتظر اًمًوقمي

 .((أهؾف وموكتظر اًمًوقمي

 ؾمــمتمل احلـقــػ حمػــقظ سمحػــظ اه ًمــف ورقمويتــف: ومعـــ اعمغــػمة وديــــو اإل

                                                 
 ومعــومل أكًــوب   2/2/55 :حتػــي إزهــور وزٓل إهنــور ذم كًــى أسمـــوء إئؿــي إـمفــور   (1)

 م(222)وقمؿاة اًمطوًمى   (178)اًمطوًمٌقلم 

وقمؿـاة   (178)واكظر مـ مت: معـومل أكًـوب اًمطـوًمٌقلم   ذيمر ذًمؽ يمؾ مـ شمرضمؿ ًمف مـ اًمـًوسملم   (2)

 م 2/2/55 :هنور ذم كًى أسمـوء إئؿي إـمفورحتػي إزهور وزٓل إو  (222)اًمطوًمى 

 م(6881)سمرىمؿ   6/2667 : حق  اًمٌخوري   (3)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

ٓ شمزال ـموئػي مــ أمتـل ))سمـ ؿمعٌي أَن رؾمقل اه  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ ىمول: ا

 .((فموهريـ طمتك يلشمقفؿ أمر اه وهؿ فموهرون

وقمـ ضموسمر سمـ قمٌـااه را اه قمــفام ىمـول: ؾمـؿعً رؾمـقل اه  ـغم اه 

 ٓ شمزال ـموئػي مـ أمتل يؼـوشمؾقن قمـغم احلـؼ فمـوهريـ إمم ))ؼقل: قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ ي

 .((يقم اًمؼقومي

 :اللقب الثاين: احلزين   

ى إؾمحوق اعمم ـ أيًضو سموحلزيـ  يمـام ذيمـر ذًمـؽ احلـوومظ اسمــ طمجـر  يمام ًمؼ 

 .((كزهي إًمٌوب ذم إًمؼوب))اًمعًؼمتين ذم يمتوسمف 

ــ ــذهٌلُّ سم ــوُم اًم ــذا اًمؾؼــى اإلم ــا ووــ  ؾمــٌى ه ـــ احلــوومظ وًمؼ ــف قم  ام كؼؾ

ذيمر اسمـ قمؼاة اإلمـوم إؾمـحوق اعمـم ـ ذم رضمـول اًمشـقعي )طمقٌ ىمول:  اسمـ قمؼاة

 .(وىمول: يمون يؼول ًمف: احلزيـ: ٕكف مل ُيَر ووطمؽو ىمط

                                                 
 م(6131)سمرىمؿ   5/2382 : حق  اًمٌخوري   (1)

 م(1923)سمرىمؿ   3/1524 ًؾؿ:م حق     (2)

 م1/281 :كزهي إًمٌوب ذم إًمؼوب   (3)

ًَ ًمتشقعف.  : ...3/842 :رة احلػوظوًمؼا ىمول قمـف اًمذهٌل ذم شمذيم  شمؼامً شمرمجي اسمـ قمؼاة   (4) وُمِؼ

وملىمقل طمًٌل اه وكعؿ اًمقيمقؾ  أيذم اًمرضمؾ حلٌف أهؾ اًمٌقً قمؾقفؿ ؾممتم اه  ومـ أراد معرومـي 

اًمعتـى ))ػ اًمؽ ػم مـ اًمرضمول اًمصـودىملم ومؼتـقا حلـٌفؿ ٕهـؾ اًمٌقـً ومؾقؼـرأ يمتـوب ع  يمقػ ُو 

سمــ قمؼقـؾ سمــ حيقـك  سمـاًءا مــ  ـػحي  ًمؾعمتمي اًمًقا حمؿا ((اجلؿقؾ قمغم أهؾ اجلرح واًمتعايؾ

اًمٌوب اًم وًمٌ ذم ذيمر رضمول ضَمَرطُمقُهؿ ًمتشقعفؿ ٔل حمؿا  غم اه قمؾقف و ًمف  :حتً قمـقان (86)

 موؾمؾؿ وـمعـقا ومقفؿ وذمقهؿ أو هتادوهؿ أو كٌزوهؿ ًمذًمؽ

 م1/359 ًون اعمقزان:ًم   (5)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

وإذا كظــرت ذم اًمظــروف اًمًقوؾمــقي وآضمتامقمقــي اًمتــل قمــوش ومقفــو اإلمــوم 

هؾ اًمٌقً اًمطوهريـ مـ فمؾؿ إؾمحوق اعمم ـ ىما شمعذره ذم قَمقشف طمزيـو: عمو حيوط سمل

وشمعًػ  ومؼا شمؼـام ذم اًمعـاد اًم ـوين مــ هـذه اًمًؾًـؾي يمقـػ ُأِهَ أظمـقه اإلمـوم 

ٌَِؾ طُمَؽوم سمــل اًمعٌـوس  وـموًمـً مـاة ؾمـجـف  مقؾمك اًمؽوفمؿ قمؾقف ؾممتم اه مـ ىِم

ـْ ُيراضمـع اًمًـؾطوت اعمًـموًمي قمــ  إظمػم طمتك سمؾغً مخس ؾمـقات  وٓ ُيـا َمـ

ف حمؿـا قـجـ هورون اًمرؿمقا  ويمقػ ومشـؾً حمووًمـي أظمذًمؽ  طمتك إكف شمقذم ذم ؾم

اًمايٌوضمي اًمذي طموول شمغقػم كظوم احلؽـؿ طمقـٌ ىمـوم سم ـقرة قمـغم اًمعٌوؾمـقلم ًمؽـفـو 

سموءت سموًمػشؾ  وًمقس سمعقًاا قمـف مؼوشمؾ  سموئف سماًءا سموإلموم قمكم سمـ أيب ـموًمى اًمؽرار 

اه اإلمـوم قمؾقف ؾممتم اه  صمؿ ؿمفقا يمرسممتء  احلًلم سمـ قمكم را اه قمــفام  وضمـ

ـْ  و... زيا سمـ قمكم  و... ويمقػ يمـون احلؽـوم اًمعٌوؾمـققن يعـومؾقن اًمعؾـقيلم وَمـ

ى سموحلزيـ.  وآهؿ: ًمذًمؽ يمون يم ػم احلزن طمتك ًُمؼ 
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 ـُ إســــــحــاق الـنـــؤتــنــًفــــــص

ل حتػي إزهور وزٓ))يمتوسمف ىمول اًمـًوسمي وومـ سمـ ؿماىمؿ احلًقـل اعماين ذم 

 ـغم يمون يشـٌف ضمـاه رؾمـقل اه ) :مو كصف ((إهنور ذم كًى أسمـوء إئؿي إـمفور

ويمون ؾمقًاا  ضمؾقؾ اًمؼار  قمظقؿ اًمشلن  رومقـع اعمـزًمـي  شمؼق ـو اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ   

     ورقًمـو وحً ـ   وًمـ حاصًموـ  ُمـ و  ومؼقًفـ كؼقو  مقؿقًكو قموعمًـو  قمـوممت  ومووـمت  يمـوممًت 

واسمـــ يموؾمــى   روى قمـــف ؾمــػقون سمـــ قمققـــي  روى اًمـــوس قمـــف احلــايٌ قموسمًاا.

ــو يؼــقٓن ــق مــ وهمػممهــو احلــايٌ  ويموك حؿا إؾمــحوق ـ: طمــاصمـو اًم ؼــي اًمــرا أسم

طمًــ اًمًـؾقك  وموئًؼـو سموًمطٌـوع     ًمـلّم اًمعريؽـي   ويمون وـمل اجلــوب ؿــاعممشم

وىموًمقا  –إطماى ومرق اًمزيايي  – وًمً إًمقف اًمقاىمػقيـ  ممتزًمو مـفوج أسمقف  ومؿ احلًـي

 .(ياقمفوسمنمومتف  ومل 

 

             

 

                                                 
 م[ع ر ك]ًملم اًمعريؽي: ؾمؾس اخلُُؾؼ. اًمؼومقس اعمحقط    (1)

 م 2/2/55 :حتػي إزهور وزٓل إهنور ذم كًى أسمـوء إئؿي إـمفور   (2)
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 هـــــىخـًــش س ـــــأشه

ــوين مـــ هجــرة اعمصــطػك   ًمؼــا وًمــا اإلمــوم إؾمــحوق اعمــم ـ ذم اًمؼــرن اًم 

 غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ ويموكً اعمايـي اعمـقرة شمعٍ سمـوًمعؾامء واًمصـوحللم  ومتؾؼـك 

اًمعؾؿ اًمنمقمل قمـ أسمقف اإلموم ضمعػر اًمصودق  وأظمقف اإلموم مقؾمك اًمؽـوفمؿ  يمـام 

موًمؽ سمـ أكس  وروى قمـف أطموديٌ ضماه رؾمقل اه  غم اه قمؾقـف  ضموًمس اإلموم

 و ًمف وؾمؾؿ  وإًمقؽ أؿمفر مـ روى قمـفؿ احلايٌ اًمنميػ مـ ؿمققظمف:

 :مالك بن أىس، إمام دار اهلجرة اإلمام .1

موًمؽ سمـ أكس سمـ موًمؽ سمـ أيب قمومر سمـ قمؿرو سمـ احلـورث  ) ىمول اًمذهٌل:

أسمق قمٌـااه إ ـٌحل  اعمـاين اًمػؼقـف   اإلموم احلوومظ  ومؼقف إمي  ؿمق  اإلؾممتم 

 إموم دار اهلجرة.

 وًمؼا رأى موًمؽ اًمتوسمعل قمطـوء سمــ أيب رسمـوح عمـو ىمـام اعمايــي  ىمـول قمٌـااه 

ـْ أصمًٌ أ حوب اًمزهري؟ ىمول: موًمؽ أصمٌـً ذم )سمـ أنا سمـ طمـٌؾ ىمؾً ٕيب: ا َم

ـمؾـى  : يقؿمؽ اًمــوس أن ييـسمقا أيمٌـود اإلسمـؾ ذم  وىمول قمٌااًمرزاق(يمؾ رء

                                                 
ـ طمٌون  1/288 :وهتذيى اًمتفذيى  417 – 2/416 :هتذيى اًمؽامل :اكظر   (1) سم  م8/111 :واًم ؼوتٓ 

ًٌـو ٕهـؾ اًمٌقـً طمتـك ىمقـؾ   هـ211هـ وشمقذم ؾمـي 126قمٌااًمرزاق اًمصـعوين وًما ؾمـي    (2) ويمـون حم

هــ ومل يٍمـح 148قحتؿؾ أكف أراد سمعومل اعمايـي اإلموم ضمعػر اًمصودق اعمتقرم ؾمــي قمـف: ؿمقعل  وم

هــ 179سموؾمؿف ظمقوًمو مـ طمؽوم زموكف  إذ ٓ ظمقف قمؾقف ًمق ّسح سموؾمؿ اإلموم موًمؽ اعمتقرم ؾمـي 

ًمشفرة قمؾؿف وفمفقر ًمؾـوس  إكام اخلقف مـ اًمتٍمي  سمذيمر قمؾامء أهؾ اًمٌقـً: يمـقن اًمًـؾطوت 

 مهلؿاعمعوسة خموًمػي 
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ــف موًمــؽ  ويمــون  ــرى أك ــو ك ــي ومؽـ اًمعؾــؿ  ومــمت ُيــاون قموعمــو أقمؾــؿ مـــ قمــومل اعمايـ

إذا ذيمـر اًمعؾـامء )قمٌااًمرنـ سمـ مفاي ٓ يؼام قمغم موًمؽ أطماا  وىمول اًمشـوومعل: 

  (ًمقٓ موًمـؽ واسمــ قمققــي: ًمـذهى قمؾـؿ احلجـوز)  وىمول اًمشوومعل: (ومامًمؽ اًمـجؿ

ؾمـؿعً موًمؽـو )ول أسمق مصـعى:   ىم(ًمقٓ موًمؽ واًمؾقٌ ًمضؾؾـو)وىمول اسمـ وهى: 

مـو ذم )  وىمـول اًمشـوومعل: (يؼقل: مو أومتقً طمتك ؿمـفا زم ؾمـٌعقن أين أهـؾ ًمـذًمؽ

 .(  ((مقـمل موًمؽ))إرض يمتوب ذم اًمعؾؿ أيم ر  قاسمو مـ 

ىمول ىمتقٌي: يمـو إذا أشمقـو موًمؽو  ظمرج إًمقـو مزيـو  مؽحمت  مطقٌو  ىما ًمٌس مـ 

وملقمطك يمؾ إكًون مروطمـي  ىمـول اسمــ ؾمـعا: أطمًـ صمقوسمف  ومتصَار ودقمو سموعمراوح  

طماصمـل حمؿا سمـ قمؿر ىمول: يمون موًمؽ يليت اعمًجا: ًمقشـفا اًمصـؾقات واجلــوئز  )

ويعقد اعمرى  ويؼيض احلؼقق  وُيؾس ذم اعمًجا  صمؿ شمرك اجلؾقس ومقف  ومؽـون 

يصكم ويـٍمف  وشمرك ؿمفقد اجلـوئز  ومؽون يليت أ حوسمف ومقعزهيؿ صمـؿ شمـرك ذًمـؽ 

 رهمـى أذم اعمًـجا واجلؿعـي  واطمتؿـؾ اًمــوس ذًمـؽ يمؾـف ومؽـوكقا  يمؾف إٓ اًمصمتة

مو يموكقا ومقف  وأؿما ًمف شمعظقام  ويمون رسمـام يمؾـؿ ذم ذًمـؽ ومقؼـقل: ًمـقس يمـؾ اًمــوس 

مطروطمـي  يؼار أن يتؽؾؿ سمعذره  ويمون ُيؾس ذم مـزًمف قمغم وجوع ًمف  وكـامرق

مت مفقٌـو يؿـي وينة عمـ يلشمقف  ويمون  ؾًف  ؾس وىمور وطمؾـؿ وقمؾـؿ  ويمـون رضمـ

 واًمؾغـط  وٓ رومـع اًمصـقت  ويمـون اًمُغرسمـوء 
ِ
كٌقمت  ًمقس ذم  ؾًف رء مــ اعمِـَراء

                                                 
يؼصا سمعا يمتوب اه  وعمو فمفر  حق  اًمٌخوري ىمامـف اًمعؾـامء قمـغم مقـمـل موًمـؽ يمقكـف اؿمـؽمط    (1)

 ماًمصحي ًمؽؾ مرويوشمف

ڱ  ڱ    ژ  ىمـول شمعـومم:  [ن م ر ق]اًمـامرق: مجع ُكْؿُرق  وهل اًمقؾمودة اًمصغػمة. اًمؼومقس اعمحقط    (2)

 م[15 – 13]اًمغوؿمقي:  ژڱ     ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   
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يًلًمقكف قمـ احلايٌ  وممت ُيقى إٓ ذم احلايٌ سمعا احلايٌ  ورسمـام أذن ًمٌعضـفؿ 

ًمؾجامقمي ومؾـقس أطمـا  أقمؾقف  ويمون ًمف يموشمى ىما كً  يمتٌف يؼول ًمف طمٌقى  يؼر أيؼر

سمف  وٓ يًتػفؿ هقٌـي عموًمـؽ وإضمـمتٓ  ويمـون إذا ممـ حييه ياكق وٓ يـظر ذم يمتو

 .(أظمطو طمٌقى  وَمَتَ  قمؾقف موًمؽ

 وحكمه: من أقواله 

  ُكق مـ اًمٌوـمؾ هؾؽي  واًمؼـقل سموًمٌوـمـؾ سُمْعـٌا قمــ احلـؼ  وٓ ظمـػم ذم اًماُّ

 رء وإن يم ر مـ اًماكقو  سمػًود ديـ اعمرء ومروءشمف.

 .اًمعؾؿ يـؼص وٓ يزيا  ومل يزل يـؼص سمعا إكٌقوء 

 وقمقؾ سمــ أيب أويـس: يمـون ظمـوزم موًمـؽ ٓ يػتـل طمتـك يؼـقل: ـل إؾمؿىمو 

 ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سموه.

ذم طمايٌ رؾمقل اه  غم اه  ويمون اإلموم موًمؽ يتحػظ مـ اًمقوء واًمتوء

 قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ  وىما اشمػؼ عموًمؽ مـوىمى مو قمؾؿتفو اضمتؿعً ًمغػمه:

 أطماهو: ـمقل اًمعؿر وقمؾق اًمروايي.

 هـ اًم وىمى واًمػفؿ وؾمعي اًمعؾؿ.وصموكقتفو: اًمذ

 وصموًم تفو: اشمػوق إئؿي قمغم أكف طمجي  حق  اًمروايي.

 وراسمعتفو: دمؿعفؿ قمغم ديـف وقمااًمتف وإشمٌوقمف اًمًــ.

                                                 
وهذا دًمقؾ قمغم ىمقة وٌطف ًمؾحايٌ  وورقمف أن يـًى إمم رؾمقل اه  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ    (1)

 ممو مل يؼؾف



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 وظمومًتفو: شمؼامف ذم اًمػؼف واًمػتقى و حي ىمقاقماه.

وىمـول أسمـق داوود:   قموش ؾمتو وصمامكلم ؾمـي  وىمقؾ وًمـا ؾمــي ؾمـً وشمًـعلم

وأمو حيقـك سمــ سمؽـػم ومؼـول: ؾمـؿعتف يؼـقل: وًمـات ؾمــي  وًما ؾمـي اصمـتلم وشمًعلم 

صممتث وشمًعلم  ومفذا أ   إىمقال  وأمو ووموشمف ومؼول أسمق مصعى: ًمعنمـ مضـً 

ذم طمودي قمنمـ رسمقـع  :وىمول اسمـ ؾمحـقن  مـ رسمقع إول ويمذًمؽ ىمول اسمـ وهى

ويمذًمؽ ىمول اسمـ أيب أويس ذم سمؽرة أرسمع قمنمة مـف  ويمؾفؿ ىمـوًمقا ذم ؾمــي   إول

 .(ٌعلم وموئي رني اه قمؾقفشمًع وؾم

 :شعود بن مسلم بن َبيَىك اددين، أبو مصعب .2

يعا ؾمعقا سمـ مًؾؿ واطمٌا مــ رواة اًمًــي اعمطفـرة  طمقـٌ أظمـرج طماي ـف 

اًمـًوئل واسمـ موضمف وهمػممهو  ومؾؼا روى احلايٌ اًمنمـيػ قمــ ؾمـومل سمــ قمٌـااه 

 .ًمعزيز وهمػمهؿسمـ قمؿر وقمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـموًمى وقمؿر سمـ قمٌااا

مـفؿ: إؾمحوق سمـ ضمعػر اًمصـودق سمــ حمؿـا اًمعؾـقي   يمام روى قمـف اًمؽ ػم

 وإؾمامقمقؾ سمـ أيب أويس وحمؿا سمـ قمؿر اًمقاىماي وهمػمهؿ.

ىمول قمـف أنا سمـ طمـٌؾ: صمؼي  وىمول حيقك سمـ معلم:  وًم   وىمول أسمق طموشمؿ: 

 .((اًم ؼوت))صمؼي  وذيمره اسمـ طمٌون ذم 

                                                 
 مسمتٍمف واظمتصور   213 -1/287 :شمذيمرة احلػوظ   (1)

ــوري  اًمصــغػم   (2) ــف ذم: اًمت ــػم  2/293 :اكظــر شمرمجت ــوري  اًمؽٌ  :وهتــذيى اًمؽــامل  3/514 :واًمت

   (241)وشمؼريــــى اًمتفــــذيى   6/357 :واًم ؼــــوت  4/64 :واجلــــرح واًمتعــــايؾ  11/62

 م(177)وسمحر اًمام 



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 :ِميعبداهلل بن جعفر الـَمْخرَ  .3

هق قمٌااه سمـ ضمعػـر سمــ قمٌـااًمرنـ سمــ اعمًـقر سمــ خمرمـي را اه قمــف 

أسمـق حمؿـا  روى ًمـف اًمٌخـوري  :اًمزهري اعمايـل  أطما قمؾامء اعمايـي اعمــقرة  يمـقتـف

 .((إمفوت اًمًً))  وأ حوب سمؼقي (( حقحف))شمعؾقؼو  ومًؾؿ ذم 

 روى قمـ إؾمامقمقؾ سمـ حمؿا سمـ ؾمعا ويزيا سمـ اهلود وهمػمهؿ.

 روى قمـف قمٌااًمرنـ سمـ مفاى وقمٌااه سمـ قمٌااًمعزيز إويز وهمػمهؿ.

 :مو ىموًمف أئؿي اجلرح واًمتعايؾ ومقفوإًمقؽ أهؿ 

ىمول أنا سمـ طمـٌؾ: اعمخرمل ًمـقس سمحاي ـف سمـلس  وىمـول مـرة: صمؼـي  وىمـول 

حيقك سمـ معلم: قمٌااه سمـ ضمعػر اعمخرمل ًمقس سمـف سمـلس   ـاوق وًمـقس سم ٌـً  

 ًمقس سمف سملس.ىمول أسمق طموشمؿ اًمرازي: 

 .ىمول اًمذهٌل: وصمؼف مجوقمي  وَوَهوه اسمـ طمٌون  وىمول اسمـ معلم:  قيؾ 

 :عبدالرمحن بن أيب بكر ادلوكي اجلدعاين .4

أطما قمؾامء اعمايـي اعمـقرة  روى احلايٌ قمـ قمؿف اسمـ أيب مؾقؽـي  ىمـول قمــف 

وىمول أنا: مـؽر احلـايٌ    اًمٌخوري: ذاهى احلايٌ  وىمول اسمـ معلم: وعقػ

 .ول اًمـًوئل مؽموك  أمو طماي ف ومفق قمـا اًمـًوئل واسمـ موضمف ذم ؾمــفاموىم

                                                 
ومــ شمؽؾـؿ ومقـف وهـق   7/461 :ومقـزان آقمتـاال  5/22 :اكظر شمرمجتف ذم: اجلرح واًمتعايؾ   (1)

 م(298)وشمؼريى اًمتفذيى   (187)مقصمؼ 

 م(337)ًمتفذيى وشمؼريى ا  16/553 :وهتذيى اًمؽامل  4/263 :اكظر شمرمجتف ذم: مقزان آقمتاال   (2)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 :عبدالرمحن بن عبدالعزيز بن عبداهلل األىصاري األمامي .5

أسمــق حمؿــا  روى طماي ــف مًــؾؿ ذم  :أطمــا قمؾــامء اعمايـــي اعمـــقرة  يمـقتــف

 إكف مـ وًما أيب أمومي سمـ ؾمفؾ سمـ طمـقػ. :. يؼول(( حقحف))

ٌي: صمؼي  وىمول أسمق طموشمؿ: ؿمق  مضـطرب احلـايٌ  ىمول قمـف يعؼقب سمـ ؿمق

وىمول: موت ؾمـي اصمـتلم وؾمـتلم وموئـي  وهـق  ((اًم ؼوت))وذيمره اسمـ طمٌون ذم يمتوب 

 .اسمـ سمضع وؾمٌعلم ؾمـي  ويمون ىما ذهى سمٍمه

 :كثر بن عبداهلل بن عمرو بن عوف ادزين .6

ة ظمؾػ هق واطما مـ قمؾامء اعمايـي اعمـقرة  روى ًمف اًمٌخوري ذم ضمزء اًمؼراء

 اإلموم  وأسمق داوود واًمؽممذي واسمـ موضمف.

روى احلايٌ اًمنميػ قمـ أسمقف  وحمؿا سمـ يمعى ورسمـق  سمــ قمٌـااًمرنـ  

 روى قمـف قمٌااًمعزيز سمـ حمؿا ومروان سمـ معوويي ومعـ سمـ قمقًك وهمػمهؿ.

ىمول قمـف أنا سمـ طمـٌؾ: مـؽـر احلـايٌ ًمـقس سمٌمـء  وىمـول قمــف حيقـك سمــ 

 ق زرقمــي: واهـل احلـايٌ ًمـقس سمؼـقي  وىمــول معـلم: وـعقػ احلـايٌ  وىمـول أسمـ

أَن إؾمحوق اعمـم ـ  ((اًمتوري  اًمؽٌػم))ذيمر اًمٌخوري ذم و .أسمق طموشمؿ: ًمقس سموعمتلم

 .سمـ قمٌااه ؾمؿع مـ يم ػم

                                                 
 م(345)وشمؼريى اًمتفذيى   7/154 :واجلرح واًمتعايؾ  17/253 :اكظر شمرمجتف ذم: هتذيى اًمؽامل   (1)

 :واًمتـوري  اًمصـغػم  7/154 :واجلـرح واًمتعـايؾ  7/217 :اكظر شمرمجتـف ذم: اًمتـوري  اًمؽٌـػم   (2)

 م(468)وشمؼريى اًمتفذيى   2/293

 م2/293 :اًمتوري  اًمؽٌػم   (3)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 :حممد بن عبدالرمحن بن أيب بكر ادلوكي اجُلْدعاين ادكي .7

موضمـف   يؽـك سمليب همرازة  وهق أطما قمؾـامء مؽـي  روى ًمـف أسمـق داوود واسمــ

ويؼول اعماين  روى قمـ أسمقف  وقمؿ أسمقف قمٌااه سمـ قمٌقااه سمـ أيب مؾقؽي  وزوضمتـف 

 ظمػمة سمـً حمؿا سمـ صموسمً سمـ ؾمٌوع وهمػمهؿ.

 سمؽر سمـ أيب أويس وؾمعقا سمـ ؾمؾقامن اًمقاؾمطل و ظمرون.قمـف أسمقروى 

ىمول أسمق ـموًمى قمـ أنا: أسمق همـرازة حمؿـا سمــ قمٌـااًمرنـ ٓ سمـلس سمـف مــ 

ل اسمـ أيب طموشمؿ: ؾمةؾ أسمق زرقمي قمــ أيب همـرازة ومؼـول: ٓ سمـلس سمـف  أهؾ مؽي  وىمو

 اجلاقموين مـؽر احلايٌ.

نـ اجلاقموين اعماين روى قمـ حمؿا سمـ قمٌااًمر ((شمورهف))وذيمر اسمـ قمؼاة ذم 

اه سمـ قمؿر وقمـف إؾمحوق سمـ ضمعػـر واسمــ أيب أويـس ويمـون ذيمـر ىمٌـؾ ذًمـؽ قمٌقا

 .اعمؾقؽل اجلاقموين سمعنمة أؾمامء حمؿا سمـ قمٌااًمرنـ سمـ أيب سمؽر

 :عبداهلل بن احلسني بن عطاء بن يسار اهلاليل اددين .8

ىمـول اعمـزي: قمٌـااه سمــ احلًـلم سمـــ قمطـوء سمــ يًـور اهلـمتزم اعمـاين  مــقمم 

 ((إدب))مقؿقكــي زوج اًمـٌــل  ــغم اه قمؾقــف و ًمــف وؾمــؾؿ. روى ًمــف اًمٌخــوري ذم 

 واسمـ موضمف.

يؼٌؾ مــ طماي ـف إٓ مـو واومـؼ  ىمول أسمق زرقمي: وعقػ  وىمول اسمـ طمٌون: ٓ

 .اًم ؼوت

                                                 
 م9/259 ذيى اًمتفذيى:هت   (1)

 م14/419 ذيى اًمؽامل:هت   (2)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 :، أبو حيوى زياد السفواين .9

ىمــول اسمـــ مــليمقٓ: زيــود أسمــق حيقــك  اًمًــػقوين يمــقذم  روى قمـــ ؾمــػقون سمـــ 

 .ؾمعقا  روى قمـف إؾمحوق سمـ ضمعػر سمـ حمؿا اًمعؾقي

 :زيد بن احلسن بن زيد بن احلسن بن عيل بن أيب ضالب .11

قمـــ ضمــاه روى قمـــف    وى قمـــ أسمقــفأمــف أم وًمــا يؼــول هلــو أمــي احلؿقــا  يــر

 .سمـ حمؿا اًمعؾقي قمـ أسمقف قمـ قمكم سمـ حمؿا قمـف إؾمحوق سمـ ضمعػر

 :صالح بن معاوية بن عبداهلل بن جعفر بن أيب ضالب .11

 .مل أىمػ ًمف قمغم شمرمجي ذم اًمؽتى اًمتل سملم ياي طملم يمتًٌ أؿمفر شممتمقذه

ِه ا ٌَ ضَما  َؿَؾ اإلموم إؾمحوق اعمم ـ طَمِاْي عمصطػك  ـغم اه قمؾقـف و ًمـف عمو حَتَ

وؾمــؾؿ ؾَمــوَرَع إمم روايتــف قمـــف َنََؾــُي اًمعؾــِؿ  ومـــ أؿمــفر مـــ روى قمـــف احلــايٌ 

 اًمنميػ:

                                                 
 م14/542 إليمامل:ا   (1)

 م18/56 ذيى اًمؽامل:هت   (2)

 م1/288 :وهتذيى اًمتفذيى  417 – 2/416 :وهتذيى اًمؽامل  7/228 :اجلرح واًمتعايؾ :اكظر   (3)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 

 رهـــــًـالمـت س ــــهــأش

 :حممد بن عبداهلل الكناين (1

اسمــ  هوذيمر .((شمورهف اًمؽٌػم))ذيمر اًمٌخوري ؾمامقمف مـ إؾمحوق اعمم ـ ذم 

  وممو يرويف قمـ قمؿرو يروي قمـ قمطوء وقمؿرو سمـ ديـورأكف  ((اًم ؼوت))طمٌون ذم 

سمـ ديـور قمـ اسمـ قمٌوس را اه قمـفو دومع اًمـٌل  غم اه قمؾقف و ًمـف وؾمـؾؿ مــ ا

سمقاه زموم راطمؾتف وهق يؼقل: يو أهيـو اًمــوس   روموت راومعو يايف يمام يًلل اًمًوئؾقم

 .ُؽؿ قمـ وعقػؽؿقمؾقؽؿ اًمًؽقـي  ًمَِقُؽَػ ىَمِقي  

اعمشفقريـ سموًمروايي طمتـك ىمـول قمــف اًمٌخـوري: ٓ يتـوسمع قمـغم  وًمقس هق مـ

 .طماي ف  وىمول أسمق طموشمؿ: ٓ أقمرومف

 :يعقوب بن محود بن كاشب، أبو هاصم (2

يعؼقب سمـ نقـا سمــ يموؾمـى اإلمـوم اعمحـاث  قمـومل اعمايــي  ) ىمول اًمذهٌل:

                                                 
 م1/127 ًمتوري  اًمؽٌػم:ا   (1)

 م7/486 ًم ؼوت:ا   (2)

وىمـول: وهـذا يـروى   4/87 :وىمول: ٓ يتوسمع قمؾقـف  وـعػوء اًمعؼـقكم  1/127 :اًمتوري  اًمؽٌػم   (3)

 م5/228 :سمغػم هذا اإلؾمـود سمنؾمـود أ ؾ  مـ هذا  وًمًون اعمقزان

   حجاة الاوداو وهاو ياردف خلفاه الفضال علوه وآله وحلم أصل قصة دفع الرحول صذ اهلل 

 "علوكم السكونة"وقوله:  ،(5258)برقم  ،2/886 :بن الهباس ريض اهلل عنهام   صحوح مسلما

 م(3855)برقم  ،9/568 :وابن حبان   صحوحه ،(885)برقم  ،3/232 :عند الرتمذي

 ممقزان آقمتاال  7/389 :اجلرح واًمتعايؾ   (4)
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وكزيؾ مؽي  ؾمؿع إسمراهقؿ سمـ ؾمعا وقمٌااًمعزيز سمـ أيب طموزم وقمٌااه سمــ وهـى 

ظمؾؼو يم ػما  وشمػرد سملؿمقوء  وًمف مـويمػم  طماث قمـف اًمٌخوري واسمـ موضمف وقمٌااه و

 سمـ أنا سمـ طمـٌؾ وـموئػي.ا

 .ذيمره اًمٌخوري ومؼول: مل كر إٓ ظمػما  وىمول أسمق طموشمؿ: وعقػ

ىمقـؾ  ىمول اسمـ ؿموهلم: يعؼقب سمـ نقا سمـ يموؾمى ًمقس سم ؼي ىموًمف اسمـ معلم 

؟ ىمـول: أًمـقس هـق ذم ؾمـامقمف صمؼـي د  ىمؾً:؟ ىمول: ٕكف حماومـ أيـ ىمؾً ذًمؽ :ًمف

 سمــغم  ىمــول اسمـــ أيب ظمق ؿــي: ىمؾــً عمصــعى اًمــزسمػمي: إن حيقــك سمـــ معــلم يؼــقل ذم 

ــام طَمــَاُه إن طماي ــف ٓ ُيــقز اسمـــ يموؾمــى: ــف حمــاود  ىمــول: سمــةس مــو ىمــول  إك : ٕك

اًمطوًمٌققن ذم اًمتحومؾ  وًمقس طمـاود اًمطـوًمٌلم قمــاكو سمٌمـء  واسمــ يموؾمـى صمؼـي  

شمـقذم  .ٌ  أسمقه مقمم اخلقزران يمون مـ أمـوء اًمؼضوة زموكوملمقن   وطمى طماي

 .هـ248رنف اه ؾمـي 

 :يعقوب بن حممد الزهري (3

ـــ ) ىمــول اعمــزي: ــا سم ــااعمؾؽ سمـــ نق ـــ قمقًــك سمـــ قمٌ ـــ حمؿــا سم يعؼــقب سم

 قمٌااًمرنـ سمـ قمقف اًمزهري اًمؼرر  أسمق يقؾمػ اعماين  وإًمقؽ أهؿ مو ىمقؾ ومقف:

ـ اًم ؼـوت ومـويمتٌقه  ومـو ٓ يعـرف مــ ىمول حيقك سمـ معـلم: مـو طمـاصمؽؿ قمـ

اًمشققخ وماقمقه  وىمول أسمق زرقمي: واهل احلايٌ  وىمول حمؿا سمـ ؾمعا: يمـون أسمـقه 

حمؿا سمـ قمقًك مـ ُهاة أهؾ اعمايـي  وأهـؾ اعمـروءة مــفؿ  ويمـون يعؼـقب يم ـػم 

                                                 
 مسموظمتصور 2/466 :شمذيمرة احلػوظ   (1)

وًمًـون   9/286 :ذم اجلرح واًمتعـايؾ :  واكظر شمرمجتف(1633)سمرىمؿ  (265)صمؼوت اسمـ ؿموهلم    (2)

 م(687)وشمؼريى اًمتفذيى   1/359 :اعمقزان



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

اًمعؾؿ واًمًامع ًمؾحايٌ  ومل ُيوًمس موًمؽو وًمؽـف ىما ًمؼل مـ يمون سمعـا موًمـؽ مــ 

 يـي ورضموهلؿ  أظمـذ اًمعؾـؿ مــفؿ  ويمـون طموومظـو ًمؾحـايٌ  وذيمـره ومؼفوء أهؾ اعما

  ىمول اًمـًوئل وقمٌااًمٌوىمل سمـ ىموكع موت ؾمـي صمـمتث ((اًم ؼوت))اسمـ طمٌون ذم يمتوب 

وىمــول ) :(( ــحقحف))قمنمــة ومــوئتلم  ىمــول اًمٌخــوري ذم سمــوب ضمــقائز اًمقومــا مـــ 

ي يعؼقب سمـ حمؿا ؾمـلًمً اعمغـػمة سمــ قمٌـااًمرنـ قمــ ضمزيـرة اًمعـرب ومؼـول: مؽـ

 .(واًمعرج أول هتومي واعمايـي واًمقاممي واًمقؿـ 

روى ًمف اسمـ موضمف طماي و واطماا قمـ إسمراهقؿ سمـ ؾمـعا  قمــ اًمزهـري  قمــ 

قمطوء سمـ يزيا  قمـ أيب هريرة را اه قمـف قمـ اًمـٌل  غم اه قمؾقف و ًمـف وؾمـؾؿ  

 .(شمليمؾ اًمـور اسمـ  دم إٓ أصمر اًمًجقد

 :ميإبراهوم بن ادنذر األشدي احِلَزا (4

إسمــراهقؿ سمـــ اعمـــذر اإلمــوم  اعمحــاث  اًم ؼــي  أسمــق إؾمــحوق ) ىمــول اًمــذهٌل:

 احلزامك  إؾماي  اعماين  ؾمـؿع ؾمـػقون سمــ قمققــي  واًمقًمقـا سمــ مًـؾؿ  ومعــ 

  فسمـ قمقًك  واسمـ وهى  وأسمو وؿرة وـمٌؼتفؿ  طماث قمـف اًمٌخوري واسمـ موضمـا

ػم  ىمول أسمق طموشمؿ وأظمرج ًمف اًمؽممذي واًمـًوئل سمقاؾمطي  وسمؼل سمـ خمؾا وظمؾؼ يم 

 و وًم  سمـ ضمزرة:  اوق  وىمقؾ: إكف رأى موًمؽو ووٌط قمـف مًلًمي واطماة.

 .هـ236ىمول اًمػًقي: موت ذم ؿمفر حمرم  ودًرا مـ احلٍ ؾمـي 

                                                 
 م(182)سمرىمؿ   1/165 : حق  مًؾؿ   (1)

 م32/367 :هتذيى اًمؽامل ذم أؾمامء اًمرضمول   (2)

سموظمتصـور  واكظـر شمرمجتـف ذم  18/689 :وؾمػم أقمـمتم اًمــٌمتء  471-2/478 :شمذيمرة احلػوظ   (3)

 م(94)وشمؼريى اًمتفذيى   (83)اعمحاصملم  وـمٌؼوت  8/73 :واًم ؼوت  1/331 :اًمتوري  اًمؽٌػم



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 :أمحد بن حممد بن الولود بن برد األىطاكي (5

أنا سمـ اًمقًمقـا سمــ سمـرد إكطـويمل  روى قمــ وـؿرة  ) ىمول اسمـ أيب طموشمؿ:

 ح  واسمـ أسمك ومايؽ  وقمؿرو سمـ أسمك ؾمؾؿي  ومممؾ سمـ إؾمـامقمقؾ ورواد سمـ اجلرا

 .(ؾمؿع مـف أسمك سملكطويمقي

أنا سمـ اًمقًمقا سمـ سمرد إكطويمل  يروى قمــ ) :((اًم ؼوت))ىمول اسمـ طمٌون ذم 

وهـق  اسمـ قمققـي  واسمـ أسمك ومايؽ  طماصمـو قمـف اًمػضؾ سمــ حمؿـا اًمعطـور سملكطويمقـي 

 .(ىمايؿ اعمقت

 

             

 

                                                 
 م2/79 :اجلرح واًمتعايؾ   (1)

 م8/38 ًم ؼوت:ا   (2)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 

 هـــىخــًــــً شــــــمو

 بن أبى عمر العدنً. محمد .1

 عتٌق بن ٌعقوب الزبٌري. .2

 محمددددد بددددن بنددددم عٌ  بددددن بع ددددر بددددن ببددددرا ٌ  بددددن محمددددد بددددن ع ددددً  .3
 بن عبدهللا بن بع ر البع ري.ا

 

             

 



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 

 فًه والتعديل  اجلسح  أئنُ   أقىال

 أطمػـود اإلمـوم قمـكم شمؼام ذم اًمعاد اًم وين مـ هـذه اًمًؾًـؾي ىموئؿـي سمـلوٓد و

  ((إمفــوت اًمًــً))سمـــ أيب ـموًمــى را اه قمـــف اًمــذيـ ُأظْمِرضَمــً روايــوهتؿ ذم ا

واإلموم إؾمحوق اعمم ـ واطما مـفؿ  وًمؽـ ًم ؾمـػ معظؿفـؿ ُوـعػقا مــ ىمٌـؾ 

ــوًمغ ذم ذًمــؽ اًمتضــعقػ  إذ  ــاور اًمٌ  أئؿــي اجلــرح واًمتعــايؾ  وًمعــؾ ًمؾًقوؾمــي اًم

ٌوسمو يموومقي ًمتضعقػ أوًمةؽ اًمرواة مـ أهؾ سمقً ٓ شمذيمر اعمصودر اعمتوطمي زم أن أؾم

 اًمـٌقة  وإًمقؽ أؿمفر مو ىموًمقه ذم إمومـو إؾمحوق اعمم ـ را اه قمـف:

 .ىمول حيقك سمـ معلم: مو أرى إٓ يمون  اوىمو

 إؾمـحوق سمــ ضمعػـر سمــ حمؿـا )ومؼـول:  ((اًمتـوري  اًمؽٌـػم))ذيمره اًمٌخوري ذم 

قمــ قمٌـااه سمــ ضمعػـر اعمخرمـل  سمـ قمكم سمـ طمًلم سمــ قمـكم اهلوؿمـؿل اعمـايـل  ا

 .(ؾمؿع مـف إسمراهقؿ سمـ اعمـذر

 . (يمون أوصمؼ مـ أظمقف حمؿا وأىمام ؾِمـ و ...): ((اًمتوري  اًمصغػم))وىمول ذم 

 إؾمحوق سمــ ضمعػـر سمــ حمؿـا سمــ قمـكم)ومؼول:  ((اًم ؼوت))ذيمره اسمـ طمٌون ذم 

 قمــ قمٌـااه  ـموًمى اهلوؿمؿل  مـ أهـؾ اعمايــي  يـروى سمـ أيب سمـ احلًلم سمـ قمكما

                                                 
 م2/215 :اجلرح واًمتعايؾ :واكظر  (72)شموري  اسمـ معلم    (1)

 م(1225)سمرىمؿ   1/383: اًمتوري  اًمؽٌػم   (2)

ظمـرج قمـغم طمؽـوم ويؼصا سملظمقف حمؿا اعمعروف سموًمايٌوضمي ويمون ىما   2/293ًمصغػم: ااًمتوري     (3)

 .وشمؼامً شمرمجتف ذم اًمعاد اًم وين مـ هذه اًمًؾًؾي  سمـل اًمعٌوس صمؿ ظمؾع كػًف



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

سمـ ضمعػر اعمخرمل وموًمؽ سمـ أكس  روى قمـف إسمراهقؿ سمــ اعمــذر احلزامـل  يمـون ا

 .(هطص

إؾمحوق سمـ ضمعػـر اًمصـودق  يـروي قمــ قمٌـااه سمــ ضمعػـر )ىمول اًمذهٌل: 

اعمخرمل ومجوقمي  وقمـف اسمـ يموؾمى وإسمراهقؿ سمـ اعمـذر  مؼٌقل  روى ًمف اًمؽممذي 

 .واسمـ موضمف

إؾمحوق سمـ ضمعػر سمـ حمؿا سمـ قمكم سمــ احلًـلم )ين: ىمول اسمـ طمجر اًمعًؼمت

سمـ قمكم اهلوؿمؿل  اجلعػـري   ـاوق مــ اًمتوؾمـعي  أظمـرج طماي ـف اًمٌخـوري ذم ا

 .( ((ؾمــف))  واسمـ موضمف ذم ((ضمومعف))واًمؽممذي ذم  ((ضمزء اًمؼراءة ظمؾػ اإلموم))

هطــلء  )اًمـظــر ذم قمٌــوراهتؿ ذم طمــؼ اإلمــوم إؾمــحوق اعمــم ـ  أكعؿـًوإذا 

ـ يق ػ هبو ٓ يؽقن طماي ـف  ـحقًحو  سمـؾ يؽـقن ذم دما أن م (   اوقلمؼٌق

   مــع أن ؾمــٌى إكزاًمــف قمـــ رشمٌــي رضمــول اًمصــحق  همــػم سمقـــي أقمــمت درضموشمــف طمًـــًو

 وٓ واوحي.

ذم  ((اًمصـقاقمؼ اعمحرىمـي))أمو قمـ اًم ـوء قمؾقـف ومقؼـقل اسمــ طمجـر اهلقتؿـل ذم 

م ـ مـــ إئؿــي معــرض اًمــرد قمــغم اًمشــقعي يمــقهنؿ مل يعــاوا اإلمــوم إؾمــحوق اعمــ

ومل يعاوا أيضو إؾمحوق سمـ ضمعػر اًمصـودق مـع ضممتًمـي ىمـاره  طمتـك )اعمعصقملم: 

 .(يمون ؾمػقون سمـ قمققـي يؼقل قمـف: طماصمـل اًم ؼي اًمرى

                                                 
 م(12488)سمرىمؿ   8/111 :اًم ؼوت   (1)

 م(292)سمرىمؿ   1/235 :اًمؽوؿمػ ذم معرومي مـ ًمف روايي ذم اًمؽتى اًمًتي   (2)

 م(347)سمرىمؿ   (188)شمؼريى اًمتفذيى    (3)

 م2/485: اًمصقاقمؼ اعمحرىمي   (4)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 

 زوايته للحديث الصسيف

ًمؼا روى اإلموم إؾمحوق اعمم ـ اسمـ اإلمـوم ضمعػـر اًمصـودق طمـايٌ ضمـاه 

أظمرج ًمف مـ أ ـحوب اًمؽتـى اًمًـتي اعمصطػك  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ  طمقٌ 

 يمؾ مـ:

  ((ظمؾـؼ أومعـول اًمعٌـود))  و((ضمزء اًمؼراءة ظمؾػ اإلموم))اإلموم اًمٌخوري ذم  (1

 .((شمورهف اًمؽٌػم))اعمشفقر سموًمصغػم و ((شمورهف إوؾمط))و

 .((ضمومعف))اًمؽممذي ذم  (2

 .((ؾمــف))اسمـ موضمف ذم  (3

ايٌ يمــام روى قمـــف همــػم أ ــحوب إمفــوت اًمًــً اًمؽ ــػم ممـــ مجــع احلــ

اًمنميػ  وومقام يكم كامذج مـ إطموديٌ اًمتل رويً سمًـا اإلموم إؾمحوق اعمم ـ  

اًمؽريؿ إمم أَن سمعـض شمؾـؽ اعمرويـوت ؾمـتتؽرر:  ئوهـو أطمى أن أًمػً اكتٌوه اًمؼور

 ين اًمؼــوريرومؾقعــذيمقهنــو سملؾمــوكقا مــمًمػل اًمؽتــى اًمتــل ذيمــرت شمؾــؽ اعمرويــوت  

ع اًمعؾـؿ سمـلن اعمتـقن مؽـررة  ومـنمم اًمؽريؿ: يمقين طمر ً قمغم كؼؾفو سملؾموكقاهو  م

 مرويوت إؾمحوق اعمم ـ:

 :يف القراءة خلف اإلمام :(هـ256ت )روايته عند البخاري  ( أ )أوال:    

إشـحاق بـن جعػـر بـن ىمول اًمٌخوري: طماصمـل إسمراهقؿ سمـ اعمــذر ىمـول: طمـاصمـو 

 ىمول: طماصمـل يم ػم سمـ قمٌااه سمـ قمؿرو  قمـ أسمقف  قمـ ضماه  قمـ اًمـٌـل  ـغم اه حمؿد



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 .((إكؽؿ مو اظمتؾػتؿ ذم رء ومحؽؿف إمم اه وإمم حمؿا))قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ ىمول: 

 :يف خلق أفعال العباد :(هـ256ت )روايته عند البخاري  ( ب )   

 إشحاق بن جعػر بن حمؿـدىمول اًمٌخوري: طماصمـو إسمراهقؿ سمـ اعمـذر  طماصمـو 

أن اًمـٌل  غم اه  طماصمـل يم ػم سمـ قمٌااه سمـ قمؿرو سمـ قمقف  قمـ أسمقف  قمـ ضماه 

ـــى ـــف وؾمـــؾؿ يمت ـــف و ًم ـــَرَدُه إمم اه )) :قمؾق ـــنَن َم ـــتؿ ذم رء وم ـــو اظمتؾػ  وإكؽـــؿ م

 .((وإمم حمؿا

 :يف التاريخ األوشط :(هـ256ت )روايته عند البخاري  ( ج )   

إشـحاق بـن جعػـر ىمول اًمٌخوري: طماصمـل إسمراهقؿ سمـ اعمـذر ىمـول: طمـاصمـل 

ــن حمؿــدا ـــ ب ــول: طمــاصمـل قمٌــااًمرنـ سم ــول: طمــاصمـل  ىم ــومل ىم  قمٌــااًمعزيز إم

 سمؽر سمــ قمٌـااًمرنـ سمــ احلـورث سمــ هشـوم وقمـروة أظمـؼمين أسمـقسمـ ؿمفوب ىمول: ا

 اه سمــ قمٌـااه سمــ قمتٌـي ـ اعمًقى وقمٌااه اسمـ وهـى وقمٌقـاسمـ اًمزسمػم وؾمعقا سما

سمـ مًـعقد مــ أظمٌـور مفـوضمرة احلٌشـي يمـؾ امـرئ مــفؿ ىمـا ؾمـؿعـو مــف كوطمقـي ا

كًؿعفو مـ  وطمٌف ومًؿعـو مـفؿ أن رؾمـقل اه  ـغم اه طمػظفو مـ أظمٌورهؿ مل 

قمؾقــف و ًمــف وؾمــؾؿ ىمــول ًمؾؿفــوضمريـ طمــلم اسمتؾــقا وؿمــطً هبــؿ قمشــوئرهؿ سمؿؽــي: 

ٌََؾ أرض احلٌشي  ويموكً أرًوو دومقةي سمريي  يرطمؾ إًمقفو ىمريش ((شمػرىمقا))   وأؿموَر ىِم

ه رطمؾي اًمشتوء  ومخرج ضمعػر سمـ أيب ـموًمى سملؾمامء سمـً قمؿـقس  وهبـو وًمـا قمٌـاا

 سمـ ضمعػر  وظمرج قم امن سمـ قمػون سمرىمقي سمـً رؾمقل اه  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ ..ا

                                                 
 ماًمؼراءة ظمؾػ اإلموم   (1)

 م(62)ظمؾؼ أومعول اًمعٌود    (2)

 م2 - 1/1 :اًمتوري  إوؾمط   (3)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 :يف التاريخ الكبر :(هـ256ت )روايته عند البخاري  ( د )   

 ىمــول اًمٌخــوري: حمؿــا سمـــ قمٌــااًمعزيز طمــاصمـل سمـــ قمٌــودة ىمــول: طمــاصمـو يعؼــقب 

ـــ    قمـــ حمؿــا سمـــ مًــؾؿ  قمـــإشــحاق بــن جعػــرسمـــ حمؿــا ىمــول: طمــاصمـو ا حمؿــا سم

 .((اطمػظقا ظمطٌي اًمـؽوح))قمٌااًمعزيز  قمـ أسمقف ىمول اًمـٌل  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ: 

وىمــول زم قمٌقـااه: طمــاصمـو حمؿـا سمـــ إؾمـامقمقؾ اجلعػــري   وىمـول أيًضـو: ...

طماصمـو إؾمحوق سمـ ضمعػر ىمول: طماصمـو  وًم  سمـ معوويي  قمـ إؾمامقمقؾ سمــ قمٌـااه 

ه سمـ ضمعػـر ىمـول: رأيـً اًمـٌـل  ـغم اه   قمـ قمٌااأخقه إشحاقسمـ ضمعػر  قمـ ا

 .قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ يليمؾ اًمؼ وء سموًمرـمى

وىمول أيًضو: طماصمـل حمؿا سمـ مفران  طماصمـو ظموًما سمـ خمؾا  طماصمـو ؾمؾقامن  

قمـ ذيؽ سمـ قمٌااه سمـ أيب كؿر  قمـ إؾمامقمقؾ سمـ قمؿرو سمـ ؾمعقا سمــ اًمعـوص  

ٌل  غم اه قمؾقف و ًمـف وؾمـؾؿ: قمـ قمٌقااه  قمـ اسمـ مًعقد را اه قمـف ىمول اًمـ

  ومذيمر اخلؾػـوء  طمـاصمـل أسمـق صموسمـً ىمـول: طمـاصمـو ((مو سمعٌ اه كٌقو إٓ ًمف طمقاري))

قمؿر سمـ ـمؾحي  قمـ أيب ؾمفقؾ سمـ موًمؽ  قمـ اسمــ أيب راومـع مـقمم اًمـٌـل  ـغم اه 

قمؾقف و ًمف وؾمـؾؿ ىمؾـً ٓسمــ قمؿـر را اه قمــفام: أظمـؼمين أظمـقك اسمــ مًـعقد 

ــف يؽــقن ـــ أيب مــريؿ ىمــول: طمــاصمـو  را اه قمـ ــوء ظمؾػــوء  طمــاصمـل اسم سمعــا إكٌق

اًماراوردي  طماصمـو احلورث سمـ ومضقؾ اخلطؿل  قمـ ضمعػر سمـ قمٌااه سمـ احلؽؿ  

قمـ قمٌااًمرنـ سمـ مًقر  قمـ أيب راومع مقمم اًمـٌل  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ قمــ 

 وق اًمـٌل  ـغم اه قمؾقـف و ًمـف وؾمـؾؿ هبـذا  طمـاصمـل احلزامـل ىمـول: طمـاصمـل إؾمـح

                                                 
 م1/165 اًمؽٌػم:اًمتوري     (1)

 م1/363 :عمرضمع اًمًوسمؼا   (2)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 سمـ ضمعػر ىمـول: طمـاصمـل قمٌـااه سمــ ضمعػـر اعمخرمـل  قمــ احلـورث سمــ ومضـقؾ  ا

قمـ ضمعػر سمـ قمٌااه سمـ احلؽؿ  قمـ قمٌااًمرنـ سمـ مًـقر سمــ خمرمـي  قمــ أيب راومـع 

 .. : ىمول اًمـٌل  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ كحقهرا اه قمـف ىمول اسمـ مًعقد

  طمــاصمـل بــن جعػــر إشــحاقوىمــول اسمـــ مـــذر  طمــاصمـل  وىمــول أيًضــو: ...

: ًمـق رأيـً را اه قمــف أيقب إكصوري  ىمـول أسمـق أيـقب قمٌااًمرنـ سمـ أيب

 .-يعـل قمؾقو  -معوويي سمٌار مو ؾمٌٌتف 

ىمول: طمـاصمـل  إشحاق بن جعػروىمول إسمراهقؿ سمـ اعمـذر: طماصمـو  وىمول أيًضو: ..

امـرأة نـزة  قمٌااه سمـ ضمعػر  قمـ قم امن سمـ حمؿا  قمـ طمـظؾي سمـ ىمقس اًمزرىمل  قمــ

 .((اًماكقو طمؾقة ظمية)) :را اه قمـفو قمـ اًمـٌل  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ

 ؾمــؿع قمٌــااه  إشــحاق بــن جعػــروىمــول أيًضــو: إسمــراهقؿ سمـــ اعمـــذر  قمـــ 

سمـ ضمعػر  قمـ قمقوض سمـ قمٌااًمرنـ احلجٌل  قمـ أسمقف  قمــ قمـكم را اه قمــف ا

 .ىمول: اًمؼضوة صممتصمي

سمــ ؾمـؾقامن    ؾمؿع قمقاموإشحاق بن جعػرـ اعمـذر طماصمـو وىمول أيضو: إسمراهقؿ سم

 .را اه قمـف اعماين  ؾمؿع أسموه ىمول: ؾمجات وأكو هممتم سمجـى أيب هريرة

                                                 
 م1/368 اًمؽٌػم:اًمتوري     (1)

 مؾمؼطً مـ اعمطٌقع وٓ يًتؼقؿ اًمًـا إٓ هبو (أيب)   (2)

 م4/59 اًمؽٌػم:اًمتوري     (3)

 م5/458 :عمرضمع اًمًوسمؼا   (4)

 م7/21 :عمرضمع اًمًوسمؼا   (5)

 م7/67 :عمرضمع اًمًوسمؼا   (6)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 :يف جامعه (هـ275ت )روايته عند السمذي  ثاىوا:   

  طماصمـو ؾ  طماصمـو إسمراهقؿ سمـ اعمـذر: أظمؼمين حمؿا سمـ إؾمامقمقىمول اًمؽممذي

طمـاصمـل قمٌـااه سمــ ضمعػـر  قمــ قمـ امن سمــ حمؿـا   إشحاق بن جعػر بن حمؿـد

  قمــ أيب هريـرة را اه قمــف أن اًمـٌـل  ـغم اه آظمـز  قمـ ؾمعقا اعمؼـؼمي

ــول:  ــؾؿ ىم ــف وؾم ــف و ًم ــرون   ))قمؾق ــقم شمػط ــر ي ــقم شمصــقمقن   واًمػط اًمصــقم ي

ىمول أسمق قمقًـك: هـذا طمـايٌ طمًــ همريـى  ووَمَنـ  .((وإوحك يقم شمضحقن

يٌ ومؼول: إكام معـك هذا أن اًمصقم واًمػطر مع اجلامقمـي سمعض أهؾ اًمعؾؿ هذا احلا

 .وقمظؿ اًمـوس

 :يف شننه (هـ279ت )ثالثا: روايته عند ابن ماجه    

ـــ يموؾمــى  طمــاصمـو  ــا سم ـــ موضمــف: طمــاصمـو يعؼــقب سمـــ نق  إشــحاق ىمــول اسم

   قمــ قمٌـااًمرنـ سمــ أيب سمؽـر اجلـاقموين  بن جعػر بن حمؿد بن ظع بـن احلسـغا

سمـ قمؿر را اه قمـفام أن اًمـٌل  غم اه قمؾقف و ًمـف وؾمـؾؿ  قمـ كوومع  قمـ قمٌااه

 ..................................................اًمؾفؿ سمورك ٕمتل ))ىمول: 

                                                 
ومـع حتًـلم اًمؽممـذي ًمـف ومؼـا أظمرضمـف اًمـاارىمطـل ذم   (697)سمـرىمؿ   3/88 :ضمومع اًمؽممـذي   (1)

وىمول: اًمقاىماي وـعقػ  وًمؼـا شمـوسمع اًمقاىمـاي   مـ ـمريؼ اًمقاىماي (35)سمرىمؿ   2/146 :ؾمــف

 مػر اإلموم إؾمحوق سمـ ضمعػر ومقؽقن احلايٌ طمًـوقمـ قمٌااه سمـ ضمع



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 .((ذم سمؽقرهو

 :رابعا: روايته عند أيب شعود النقاش يف فوائد العراقوني   

ـ أظمؼمكو أسمق ىمول أسمق ؾمعقا اًمـؼوش: سمؽر حمؿا سمـ قمٌـااه اًمشـوومعل  طمـاصمـو زيـود سمـ

ـ اعمـذر  إشحاق بن جعػر بن حمؿد بن ظع بن حسغ بن طماصمـل  اخلؾقؾ  طماصمـو إسمراهقؿ سم

ـ ظــــــــع ٕكصــــــــوري  قمــــــــ ــــــــااًمعزيز ا ـ قمٌ ــــــــ ـ سم ــــــــااًمرن    طمــــــــاصمـل قمٌ

                                                 
سمعـا   62 – 4/61 :ىمـول اهلق ؿـل ذم  ؿـع اًمزوائـا (2238)سمـرىمؿ   2/752 :ؾمــ اسمــ موضمـف   (1)

 ذيمره ًمطرق هذا احلايٌ اعمروي قمـ مجوقمي مـ اًمصحوسمي مـفؿ:

 قمٌااه سمـ مًعقد را اه قمـف -2  قمكم سمـ أيب ـموًمى را اه قمـف -1

 را اه قمـفقمٌااه سمـ ؾممتم  -4  موًمؽ را اه قمـفأكس سمـ  -3

 أم اعمممـلم قموئشي را اه قمـفو -6  قمٌااه سمـ قمٌوس را اه قمـفام -5

     را اه قمـفأيب سمؽرة  -8  كٌقط سمـ ذيؽ را اه قمـف -7

 ضموسمر سمـ قمٌااه را اه قمـفام -18  قمؿران سمـ طمصلم را اه قمـف -9        

 يمعى سمـ موًمؽ را اه قمـف -12  أسمق هريرة را اه قمـف -11

 .اًمـقاس سمـ ؾمؿعون را اه قمـف -13

 :ويمؾفو ٓ ختؾق مـ وـعػ  وقمــ اسمــ قمؿـر ىمـول: ىمـول رؾمـقل اه  ـغم اه قمؾقـف و ًمـف وؾمـؾؿ

وومقـف  (13398)سمـرىمؿ   12/375 :. رواه اًمطـؼماين ذم اًمؽٌـػم((اًمؾفؿ سمـورك ٕمتـل ذم سمؽقرهـو))

 .سمـ قمٌااًمرنـ اجلاقموين وصمؼف أنا وأسمق زرقمي  وىمول اًمـًوئل وهمػمه: مؽموك حمؿا

سمـرىمؿ   1/153 :ومؼا أظمرضمف أنا سمـ طمـٌـؾ ذم مًــاه  واحلايٌ خمرج ذم يم ػم مـ يمتى اًمًـي

ــق داوود ذم ؾمــــف  (2435)سمــرىمؿ   2/283 :واًمــاارمل ذم ؾمــــف  [1319) ــرىمؿ   3/35 :وأسم سم

 وىمــول   مـــ روايــي  ــخر اًمغومــاي (1212)سمــرىمؿ   3/517 :واًمؽممــذي ذم ضمومعــف  (2686)

سمرىمؿ   5/258 :أسمق قمقًك: طمايٌ  خر اًمغوماي طمايٌ طمًـ  واًمـًوئل ذم اًمًــ اًمؽؼمى

ــون ذم  ــحقحف  (8833) ـــ طمٌ ــرىمؿ   11/62 :واسم ــل ذم اًمًــــ اًمؽــؼمى  (4754)سم  :واًمٌقفؼ

 .مذي حيًـفوموحلايٌ سمؿجؿقع ـمرىمف يؽقن طمًـو  وىما شمؼام أن اإلموم اًمؽم .9/151



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

اسمـ ؿمفوب  قمـ ىمٌقصي سمـ ذؤيى  قمـ أيب هريرة را اه قمـف أكف ؾمؿع رؾمقل اه  ـغم 

ظمً))اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ يؼقل:  ٓ اخلوًمي قمغم اسمـي ٕا خ و  .((ٓ شمـؽ  اًمعؿي قمغم اسمـي ٕا

 :يف السنة (هـ294ت )خامسا: روايته عند ادروزي    

 سمؽر أنـا سمــ مـصـقر اًمرمـودي  طمـاصمـو يعؼـقب طماصمـل أسمق ىمول اعمروزي:

وقمٌـااًمعزيز سمــ قمؿـران  أطمـامهو  حدثـا إشحاق بن جعػـر بـن حمؿـدسمـ حمؿا  ا

يزيا قمغم  وطمٌف احلرف ومو يشٌفف قمـ قمٌااه سمـ ضمعػر سمـ مـصـقر سمــ خمرمـي  

سمـ حمؿا سمـ ؾمعا  قمـ قمومر سمـ ؾمعا  قمـ أسمقـف را اه قمــف ىمـول:  قمـ إؾمامقمقؾ

خمرضمـف إمم سمـار  رد رؾمقل اه  غم اه قمؾقف و ًمـف وؾمـؾؿ قمؿـػم سمــ أيب وىمـوص

                                                 
 وأسمــق كعــقؿ   (6235)سمــرىمؿ   6/219 :ومقائــا اًمعــراىمقلم  ورواه اًمطــؼماين ذم اعمعجــؿ إوؾمــط   (1)

  م(3269)سمرىمؿ   4/74 :ذم مًتخرضمف قمغم  حق  مًؾؿ

هذا دلول دذاه  الهلامء كافة أىه حيرم اجلمع با  ادارأة  :9/591 :قال النووي   رشح مسلم

 محواء كاىت عمة وخالة حوووة وهي أخت األب وأخت األموعمتها وبونها وب  خالتها 

ىمول اسمـ طمجر: قمؿـػم سمــ أيب وىمـوص سمــ أهقـى سمــ قمٌـا مــوف سمــ زهـرة سمــ يمـمتب اًمؼـرر    (2)

اًمزهري أظمق ؾمعا سمـ أيب وىموص  أؾمؾؿ ىمايام وؿمفا سمارا واؾمتشفا هبـو ذم ىمـقل اجلؿقـع  يؼـول 

  مأيب ـموًمى يقم اخلـاقوىمتؾف قمؿرو سمـ قمٌا ود اًمعومري اًمذي ىمتؾف قمكم سمـ 

وأظمرج احلويمؿ قمـ ؾمعا سمـ أيب وىموص ىمول: قُمِرَض قمغم رؾمقل اه  ـغم اه قمؾقـف و ًمـف وؾمـؾؿ 

  .ضمقش سمار  ومرد قمؿػم سمـ أيب وىموص  ومٌؽك قمؿػم وملضموزه  ومعؼا قمؾقف نوئؾ ؾمقػف

وأظمرج اسمـ ؾمعا قمـ ؾمعا أيب وىموص ىمول: رأيً أظمـل قمؿـػم سمــ أيب وىمـوص ىمٌـؾ أن يعروــو 

اه  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ يقم سمار يتقارى  ومؼؾً: موًمؽ يو أظمل؟ ىمول: إين أظموف أن رؾمقل 

يراين رؾمقل اه   غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ ومقًتصغرين ومػمدين  وأكو أطمى اخلـروج: ًمعـؾ اه أن 

يرزىمـل اًمشفودة  ىمول: ومعرض قمكم رؾمقل اه  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ  وموؾمتصغره ومرده ومٌؽك 

 وزه  ومؽون ؾمعا يؼقل: ومؽـً أقمؼا نوئؾ ؾمقػف مـ  غره  ومؼتؾ وهق اسمـ ؾمً قمنمة ؾمـي.وملضم

 . 4/725 :اإل وسمي ذم  ققز اًمصحوسمي سموظمتصور
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 واؾمتصغره  ومٌؽك قُمؿػم  وملضموزه.

 : ومعؼـات قمؾقـف نوًمـي ؾمـقػف  وًمؼـا ؿمـفات سمـارا را اه قمــفىمول ؾمعا 

قاي  صمـؿ أيم ـر اه زم سمعـا مــ اًمؾحـك  ومو ذم وضمفل إٓ ؿمعرة واطماة أمًحفو سم

 .يعـل اًمٌـلم

 :يف ادسند (هـ316ت )شادًشا: روايته عند أيب عواىة    

ىمول أسمق قمقاكي: طماصمـو أسمق أمقـي ىمـول: أكٌوكـو يعؼـقب سمــ حمؿـا ىمـول: طمـاصمـو   

ىمول: طماصمـو قمٌااه سمـ ضمعػر  قمـ احلورث سمـ ومضقؾ اخلطؿل   إشحاق بن جعػر

سمـ احلؽؿ  قمــ قمٌـااًمرنـ سمــ مًـقر سمــ خمرمـي  قمــ أيب  قمـ ضمعػر سمـ قمٌااه

راومع مقمم اًمـٌل  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ قمـ قمٌـااه سمــ مًـعقد را اه قمــف 

مو يمون مـ كٌل إٓ وًمف طمقاريقن هياون ))أن اًمـٌل  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ ىمول: 

ػعؾــقن  هبايـف  ويًـتـقن سمًــتف  صمـؿ يؽـقن مــ سمعـاهؿ ظمؾـقف يؼقًمـقن مـو ٓ ي

ويعؿؾقن مو يـؽرون  ومؿـ ضموهاهؿ سمقاه  ومفـق مـممـ  ومــ ضموهـاهؿ سمؾًـوكف  

ومفق مممـ  ومـ ضموهاهؿ سمؼؾٌف  ومفق مممـ  وًمقس وراء ذًمؽ مـ اإليامن م ؼول 

 .((طمٌي مـ ظمردل

 :يف الضعفاء الكبر (هـ322ت )شابًعا: روايته عند العقويل    

 عمــروزي  طمــاصمـو حمؿــا ىمــول اًمعؼــقكم: طمــاصمـو أنــا سمـــ حمؿــا سمـــ ؾمــعقا ا

 إشــحاق سمـــ قمٌــااًمرطمقؿ  ــوقمؼي  طمــاصمـو يعؼــقب سمـــ حمؿــا اًمزهــري  طمــاصمـو ا

   قمــ حمؿـا سمــ قمٌـااه اًمؽــوين  قمــ قمؿـرو سمــ ديــور  قمــ بن جعػر بن حمؿـدا

                                                 
 م1/97 :ؾمػم أقممتم اًمـٌمتء :واكظر  (146)سمرىمؿ   (47-46)اًمًـي    (1)

 م1/36 :مًـا أسمق قمقاكي   (2)
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اسمـ قمٌوس را اه قمـفام ىمول: دومع اًمـٌل  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ مـ قمرومـوت  

يو أهيو اًمـوس  قمؾقؽؿ ))زموم راطمؾتف وهق يؼقل: راومعو يايف يمام يًلل اًمًوئؾ  سمقاه 

 .((اًمًؽقـي  ًمقؽػ ىمقيؽؿ قمـ وعقػؽؿ

 :يف األمايل (هـ331ت )روايته عند ادحاميل  (أ  )ثامنا:    

ىمول اعمحومكم: طماصمـو احلًلم ىمول: طماصمـو قمٌـااه سمــ ؿمـٌقى ىمـول: طمـاصمـل 

قمٌااًمرنـ سمـ أيب   قمـ  إشحاق بن جعػر بن حمؿدحيقك سمـ إسمراهقؿ ىمول: طماصمـل 

اًمزكود  قمـ هشوم سمـ قمروة  قمـ أسمقف  قمــ قموئشـي را اه قمـفـو  أن قمٌـااًمرنـ 

سمـ أيب سمؽر مر سمامشؼ ذم أول اإلؾممتم  أو ذم  ظمر اجلوهؾقي  ومؿرت قمؾقف امرأة مل ا

  ومؼوًمً: يو ًمقغم!! ومؼول: ومـ ًمقغم؟ ىموًمً: اسمــي ومع رت أو شمعوصمرت ير أمجؾ مـفو 

 أطمًـ مـؽ؟ ىموًمً قمجقز معفو: ومتحـى أن أريؽفـو؟ ىمـول: اجلقدي  ىمول: وًمقغم

 كعؿ  ومـظر إًمقفو  وىمول ومقفو ؿمعرا:

ـــو ـــاموة دوهن ـــقغم واًمً ـــذيمرت ًم  شم

 

 ومــو ٓسمـــي اجلــقدي ًمــقغم وموًمقــو

 وأكـــــك شمعـــــوـمك ىمؾٌـــــف طمورصمقـــــي 

 

ـــو ـــامـ سمٍمـــى أو حتـــؾ اجلقاسمق  شم

ـــــغم وًمعؾفـــــو  ـــــك شممتىمقفـــــو سم  وأك

 

ــو  إن اًمـــوس طمجــقا ىمــوسممت أن شمقاومق

ول قمؿر سمـ اخلطوب را اه قمـف ويمتى إمم قمومؾ دمشؼ: إن ومت  ىمول: ومؼ 

  وملؾمـؾؿقهو راه قمؾقؽؿ دمشؼ  وملؾمؾؿقا اسمـي اجلقدي إمم قمٌـااًمرنـ سمــ أيب سمؽـ

إًمقف  ومؼام هبو و صمرهو قمغم كًوئف  ومشؽقكف إمم قموئشي را اه قمـفـو  وممتمتـف ومقفـو 

واه ًمؽــلين أرؿمــػ وىموًمــً: أشموويــي ضمةــً هبــو شممصمرهــو قمــغم كًــوئؽ؟ ومؼــول: إين 

سملكقوهبو طمى اًمرمون  ىمول: ومعؿؾ هبو رء طمتـك ؾمـؼطً أؾمــوهنو ؾمــو ؾمــو  ىمـول: 

                                                 
 ما يروى سمغػم هذا اإلؾمـود سمنؾمـود أ ؾ  مـ هذاوىمول: وهذ  4/87 :اًمضعػوء اًمؽٌػم ًمؾعؼقكم   (1)
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ومؽميمفو قمٌااًمرنـ  ىموًمً: ومؽـً أقموشمٌـف هلـو يمـام يمــً أقموشمٌـف ومقفـو  ومؼـول: ًمـقس 

 .قمـاي رء  ىمؾً ًمف: امرأة ذيػي ظمؾ ؾمٌقؾفو  ومخغم ؾمٌقؾفو وردهو إمم أهؾفو

 :يف الدعاء (هـ331ت ) روايته عند ادحاميل ( ب )   

ىمول اعمحومكم: طماصمـو قمٌـااه سمــ ؿمـٌقى  طمـاصمـل حيقـك سمــ إسمـراهقؿ ىمـول: 

  طماصمـل حمؿا سمـ قمٌااه سمـ قمٌقا سمـ قمؿػم  إشحاق بن جعػر بن حمؿدوطماصمـل 

قمـ قمومر سمـ قمٌااه سمـ اًمزسمػم  قمـ أيب ًمٌوسمي سمـ قمٌااعمـذر  أن رؾمقل اه  غم اه 

اًمؾفـؿ رب اًمًـاموات اًمًـٌع  ورب ))ف قمغم ظمقـؼم ىمـول: قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ عمو أذ

إرولم اًمًٌع  أؾملًمؽ ظمػمهو وظمـػم مـو ومقفـو  وأقمـقذ سمـؽ مــ ذهـو وذ مـو 

 .((ومقفو  ادظمؾقهو قمغم سمريمي اه قمز وضمؾ

 :يف ادعجم األوشط (هـ361ت )روايته عند الطزاين  ( أ )تاشعا:    

: أظمؼمكـو إسمـراهقؿ سمــ اعمــذر ىمول اًمطؼماين: طماصمـو حمؿا سمـ قمكم اًمصوئغ ىمول

ىمول: طمـاصمـل  إشحاق بن جعػر بن حمؿد بن ظع بن احلسغاحلزامل ىمول: أظمؼمكو 

 قمٌــااًمرنـ سمـــ قمٌــااًمعزيز إمــومل إكصــوري  قمـــ اسمـــ ؿمــفوب  قمـــ ىمٌقصــي 

سمـ ذؤيى  قمـ أيب هريرة را اه قمـف أكف ؾمؿع اًمـٌل  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمـؾؿ ا

 .((قمغم سمـً إخ  وٓ اخلوًمي قمغم سمـً إظمً ٓ شمـؽ  اًمعؿي))يؼقل: 

وىمول أيًضـو: طمـاصمـو مًـعاة سمــ ؾمـعا  طمـاصمـو إسمـراهقؿ سمــ اعمــذر  طمـاصمـو 

                                                 
 م(533)سمرىمؿ   (447)أموزم اعمحومكم    (1)

 م(52)سمرىمؿ  (151-158)اًماقموء ًمؾؿحومكم    (2)

 وىمول: مل يرو هذا احلـايٌ قمــ إؾمـحوق سمــ ضمعػـر   (6235)سمرىمؿ   6/219 :اعمعجؿ إوؾمط   (3)

 مسمـ حمؿا إٓ إسمراهقؿ سمـ اعمـذرا
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   طمـاصمـل قمٌـااه سمــ ضمعػـر اعمخرمـل  قمــ احلـورث إشحاق بن جعػر بن حمؿـد

 سمـــ اًمػضــقؾ  قمـــ ضمعػــر سمـــ قمٌــااه سمـــ احلؽــؿ  قمـــ قمٌــااًمرنـ سمـــ اعمًــقر ا

: ىمول رؾمقل اه  غم را اه قمـف  راومع ىمول: ىمول اسمـ مًعقدسمـ خمرمي  قمـ أيبا

مل يؽــ كٌـل ىمـط إٓ ًمـف ذم أمتـف طمقاريـقن مــ أ ـحوسمف  ))اه قمؾقف و ًمـف وؾمـؾؿ: 

 .((يتٌعقن أمره  وهيتاون سمًـتف

وىمول أيًضـو: طمـاصمـو مًـعاة سمــ ؾمـعا  طمـاصمـو إسمـراهقؿ سمــ اعمــذر  طمـاصمـو   

قمٌااه سمـ ضمعػر اعمخرمل  قمـ أم سمؽـر  قمــ   طماصمـل إشحاق بن جعػر بن حمؿد

اعمًقر سمـ خمرمي  أن قمٌااًمرنـ سمـ قمقف را اه قمـف سموع يُمرمي مـ قم امن را 

اه قمـف سملرسمعلم أًمـػ ديــور  ومـلمر قمـ امن را اه قمــف قمٌـااه سمــ ؾمـعا سمــ أيب 

هح وملقمطــوه اًمــ ؿـ  ومؼًــؿف قمٌــااًمرنـ سمــلم سمـــل زهــرة وسمــلم ومؼــراء اعمًــؾؿلم 

 واج اًمـٌل  غم اه قمؾقف و ًمف ؾمؾؿ.وأز

 ىمول اعمًقر: وملشمقً قموئشي را اه قمـفو  ومؼوًمً: مو هذا؟

 ىمؾً: سمعٌ سمف قمٌااًمرنـ.

أٓ حيـقا قمؾـقؽـ سمعـاي ))ومؼوًمً: ىمول رؾمقل اه  غم اه قمؾقف و ًمف ؾمؾؿ: 

 .((سمـ قمقف مـ ؾمؾًٌقؾ اجلـياإٓ اًمصوسمرون   ؾمؼك اه 

سمــ ؾمـعا  طمـاصمـو إسمـراهقؿ سمــ اعمــذر  أظمؼمكـو    وىمول أيًضو: طمـاصمـو مًـعاة

   قمـــ قمٌــااه سمـــ ضمعػــر اعمخرمــل  قمـــ إؾمــامقمقؾ إشــحاق بــن جعػــر بــن حمؿــد

                                                 
 م(9187)سمرىمؿ   9/58 :ٕوؾمطاعمعجؿ ا   (1)

 م(9115)سمرىمؿ   9/56 :عمرضمع اًمًوسمؼا   (2)
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: ًمؼـا را اه قمــف سمـ حمؿا سمـ ؾمعا  قمـ أسمقـف ىمـول: ىمـول ؾمـعا سمــ أيب وىمـوصا

 .ؿمفات سمارا ومو ذَم ؿمعرة  صمؿ أيم ر اه سمعا مـ اًمؾحك

ؾمـعا  طمـاصمـو إسمـراهقؿ سمــ اعمــذر  طمـاصمـل   وىمول أيًضو: طماصمـو مًـعاة سمــ 

  طمـاصمـو قمٌـااه سمــ ضمعػـر اعمخرمـل  قمــ قمـ امن سمــ إشحاق بن جعػر بن حمؿد

  قمـ اًمـٌـل  ـغم را اه قمـف حمؿا آظمـز  قمـ ؾمعقا اعمؼؼمي  قمـ أيب هريرة

 .((مو سملم اعمنمق واعمغرب ىمٌؾي))اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ ىمول: 

 :يف ادعجم الكبر (هـ361ت )اين روايته عند الطز ( ب )   

و طمـاصمـ  ـو إسمـراهقؿ سمــ اعمــذر  طمـاصمطماصمـو مًعاة سمــ ؾمـعا ىمول اًمطؼماين:

قمــ قمـ امن سمــ    سمــ ضمعػـر اعمخرمـلاهطماصمـل قمٌا  إشحاق بن جعػر بن حمؿد

قمــ   أيب هريـرة را اه قمــف قمــ  قمـ أسمقـف  قمـ ؾمعقا اعمؼؼمي  حمؿا إظمـز

 .((مـ وزم اًمؼضوء ومؼا ذسم  سمغػم ؾمؽلم)) :ىمول  ًمف وؾمؾؿاه قمؾقف و  اًمـٌل  غم

ل طمـاصمـ  ـو إسمـراهقؿ سمــ اعمــذر  طمـاصمطماصمـو مًـعاة سمــ ؾمـعا وىمول أيًضو:

                                                 
 م(9139)سمرىمؿ   9/66 :عمرضمع اًمًوسمؼا   (1)

  (342)سمـرىمؿ   2/173 :واحلايٌ أظمرضمف اًمؽممذي  (9148)سمرىمؿ   9/67 :اعمعجؿ إوؾمط   (2)

 :يواسمـــ أيب ؿمــقٌ  (1811)سمــرىمؿ   1/323 :وىمــول: هــذا طمــايٌ طمًـــ  ــحق   واسمـــ موضمــف

  م(798)سمرىمؿ   1/241 :  واًمطؼماين ذم اعمعجؿ إوؾمط(7448)سمرىمؿ   2/141

 :يمــام ورد احلــايٌ مـــ روايــي قمٌــااه سمـــ قمؿــر را اه قمـــفام. أظمرضمــف احلــويمؿ ذم اعمًــتارك

..وأظمرضمـف أيًضـو قمـكم  وىمول: هذا طمايٌ  حق  قمغم ذط اًمشـقخلم  (741)سمرىمؿ   1/323

 . 1/271 :واًماارىمطـل ذم ؾمــف (2485)سمرىمؿ  (349)سمـ اجلعا ذم مًـاه ا

إٓ إسمـراهقؿ  وق سمـ ضمعػـرحرو هذا احلايٌ قمـ إؾمي ملوىمول:  ((مـ اجلزء اعمػؼقد))اعمعجؿ اًمؽٌػم    (3)

 مسمـ اعمـذرا



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

قمــ قمـ امن سمــ  مـل سمــ ضمعػـر اعمخر ااهو قمٌـطمـاصمـ  دإشحاق بن جعػر بن حمؿ

قمـ اًمـٌـل  ـغم   قمـ أيب هريرة را اه قمـف  قمـ ؾمعقا اعمؼؼمي  حمؿا إظمـز

 .((مو سملم اعمنمق واعمغرب ىمٌؾي)) :ىمول قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ ها

طمـاصمـو إسمـراهقؿ سمــ اعمــذر  :ا سمــ قمـكم اًمصـوئغ ىمـولؿطماصمـو حم وىمول أيًضو:

 :ىمـول  إشـحاق بـن جعػـر بـن حمؿـد بـن ظـع بـن احلسـغ: طمـاصمـو ىمول  احلزامل

قمـــ   قمـــ اسمــ ؿمـفوب  يز اإلمـومل إكصـوريزقمٌـااًمرنـ سمــ قمٌــااًمعل طمـاصمـ

ؾمؿع اًمـٌل  غم اه قمؾقف و ًمف  أكف  قمـ أيب هريرة را اه قمـف  سمـ ذؤيى يىمٌقص

 .((ٓ شمـؽ  اًمعؿي قمغم سمـً إخ  وٓ اخلوًمي قمغم سمـً إظمً)) :وؾمؾؿ يؼقل

 :يف شننه (هـ385ت )عارشا: روايته عند الدارقطني    

حمؿا ي قطماصمـو أسمق أم  طماصمـو أنا سمـ حمؿا سمـ أسمك اًمرضمول :لىمول اًماارىمطـ

إشـحاق بـن جعػـر بـن و طمـاصمـ  قب سمــ حمؿـا اًمزهـرىؼـطمـاصمـو يع  سمـ إسمراهقؿا

 قمــ  قمــ أسمقـف  قمــ قمؿـرو سمــ ؿمـعقى  سمـ قمٌااه اًمؽــوكك طماصمـل حمؿا  حمؿد

 ـغم اه قمؾقـف و ًمـف  ىمـول رؾمـقل اه :ىمـولو را اه قمــفام اه قمٌااه سمـ قمؿرضم

سمشوهايـ أظمـذ طمؼـف وإن  احلؼ سمشوهايـ  ومنن ضموء ىمه اه ورؾمقًمف ذم)) وؾمؾؿ:

 .((ضموء سمشوها واطما طمؾػ مع ؿموهاه

                                                 
إٓ إسمـراهقؿ  مل يرو هذا احلايٌ قمـ إؾمـحوق سمــ ضمعػـروىمول:  (مـ اجلزء اعمػؼقد)اعمعجؿ اًمؽٌػم    (1)

 مسمـ اعمـذرا

إٓ إسمـراهقؿ  مل يرو هذا احلايٌ قمـ إؾمـحوق سمــ ضمعػـروىمول:  (مـ اجلزء اعمػؼقد)ؿ اًمؽٌػم اعمعج   (2)

 مسمـ اعمـذرا

 م4/213 :ؾمــ اًماارىمطـل   (3)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 :يف ادستدرك (هـ415ت )احلادي عرش: روايته عند احلاكم    

ىمول احلويمؿ: أظمؼمين خمؾا سمـ ضمعػر اًمٌوىمر   طماصمـو حمؿـا سمــ ضمريـر اًمػؼقـف  

  طماصمـل حمؿا سمـ قمٌااه سمـ ؾمعقا اًمقاؾمطل  طماصمـو يعؼـقب سمــ حمؿـا اًمزهـري

  قمـ قمٌااه سمـ ضمعػر  قمـ إؾمامقمقؾ سمـ حمؿـا بن جعػر بن حمؿد إشحاقأظمؼمكو 

سمـ ؾمعا  قمـ قمومر سمـ ؾمعا  قمـ أسمقف ىمول: قمرض قمكم رؾمقل اه  ـغم اه قمؾقـف ا

و ًمف وؾمؾؿ ضمقش سمار  ومرد قُمؿػم سمـ أيب وىموص  ومٌؽك قُمؿػٌم  وملضموزه رؾمـقل اه 

 . غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ  وقمؼا قمؾقف نوئؾ ؾمقػف

 يف ادســتخرج  :(هـــ431ت )رش: روايتــه عــن أيب ىعــوم ـعــالثــاين 

 :عذ صحوح مسلم

ىمول أسمق كعقؿ: طماصمـو قمٌااه سمـ حمؿا سمـ ضمعػر  طمـاصمـو احلًــ سمــ قمؾقيـي 

وطمـاصمـو  ،إشـحاق بـن جعػـراًمؼطون  طماصمـو إسمراهقؿ سمـ اعمــذر اخلزامـل  طمـاصمـو 

اعمــذر  طمـاصمـو    ون سمـ أنا  طماصمـو حمؿا سمـ قمكم اًمصوئغ  طماصمـو إسمراهقؿ سمـــؾمؾقؿ

وطماصمـو إسمراهقؿ سمـ قمٌااه  طماصمـو حمؿا سمـ إؾمـحوق اًم ؼػـل    إشحاق بن جعػر

طمــاصمـو أسمــق حيقــك  طمــاصمـو قمٌــااه سمـــ مًــؾؿي اًمؼعـٌــل  طمــاصمـل قمٌــااًمرنـ سمـــ 

قمٌااًمعزيز إكصوري  قمـ اسمــ ؿمـفوب  قمــ ىمٌقصـي سمــ ذؤيـى  قمــ أيب هريـرة 

ٓ شمــؽ  اًمعؿـي ))قف و ًمف وؾمؾؿ يؼـقل: را اه قمـف ؾمؿع رؾمقل اه  غم اه قمؾ

 .((قمغم سمـً إخ  وٓ اخلوًمي قمغم م ؾف

                                                 
 وىمــول: هــذا طمــايٌ  ــحق  اإلؾمـــود   (4864)سمــرىمؿ   3/288 :اعمًــتارك قمــغم اًمصــحقحلم   (1)

 مومل هرضموه

 م(3269)ىمؿ سمر  4/74 :مًتخرج أسمق كعقؿ قمغم  حق  مًؾؿ   (2)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

يف موضـح أوهـام  :(هــ463ت )روايته عنـد اخلطوـب  الثالث عرش:

 :اجلمع والتفريق

ىمول اخلطقى اًمٌغاادي: وأظمؼمكو اًمتــقظمل  أظمؼمكـو أسمـق اعمػضـؾ اًمشـقٌوين  

طمــاصمـو يعؼــقب سمـــ نقــا سمـــ  طمــاصمـو قمٌــااه سمـــ إؾمــحوق سمـــ إسمــراهقؿ اعمــاائـل 

  قمـ حمؿا سمـ قمٌااًمرنـ سمـ أيب سمؽر يعـل قمــ إشحاق بن جعػريموؾمى  طماصمـو 

قمٌقااه سمـ قمؿر  قمـ كوومع  قمـ اسمـ قمؿر را اه قمـفام أن اًمـٌـل  ـغم اه قمؾقـف 

 .((اًمؾفؿ سمورك ٕمتل ذم سمؽقرهو))و ًمف وؾمؾؿ ىمول: 

 :يف تاريخ دمشق (ـه571ت )الرابع عرش: روايته عند ابن عساكر    

 ىمول اسمـ قمًـويمر: أظمؼمكـو أسمـق اًمؼوؾمـؿ سمــ اًمًـؿرىمـاي  أكٌلكـو أسمـق احلًـلم 

سمـ اًمـؼقر  أكٌلكو قمقًك سمـ قمكم  أظمؼمكو قمٌااه سمـ حمؿا  طماصمـو أنا سمـ مـصـقر ا

ــو  ــا  أظمؼمك ـــ حمؿ ــقب سم ــودي  طمــاصمـو يعؼ ــن جعػــر بــن حمؿــداًمرم ــحاق ب  إش

  ـوطمٌف احلـرف ومـو أؿمـٌفف  قمــ سمـ قمؿـران  وأطمـامهو يزيـا قمـغماوقمٌااًمعزيز 

قمٌااه سمـ ضمعػر اعمًقر سمـ خمرمي  قمـ إؾمامقمقؾ سمـ حمؿا سمـ ؾمعا  قمـ قمومر سمــ 

ؾمعا قمـ أسمقف را اه قمـف ىمول: رد رؾمقل اه  قمؿػم سمـ أيب وىموص را اه قمـف 

 قمـ سمار واؾمتصغره  ومٌؽك قمؿػم وملضموزه.

 ؿمــفات سمــارا  : ومعؼــات قمؾقــف نوًمــي ؾمــقػف وًمؼــارا اه قمـــف ىمــول ؾمــعا

 ومو ذم وضمفل إٓ ؿمعرة واطماة  أمًحفو سمقاَي  صمـؿ أيم ـر اه زم مــ سمعـا اًمؾحـك 

 .-يعـل اًمٌـلم  -

                                                 
 م1/311 :مقو  أوهوم اجلؿع واًمتػريؼ   (1)

 م28/297: شموري  دمشؼ   (2)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

وىمول أيًضو: أظمؼمكو أسمق اًمؼوؾمـؿ قمـكم سمــ إسمـراهقؿ  أظمؼمكـو رؿمـل سمــ كظقـػ 

ــو يقؾمــػ  ـــ قمــكم اًمؽوشمــى  أظمؼمك ـــ أنــا سم ــق مًــؾؿ حمؿــا سم ــو أسم  اعمعــال  أظمؼمك

ـــ إؾمــحوق اًما ـــ سمؽــور  طمــاصمـل إؾمــحوق سمـــ يعؼــقب سم ــزسمػم سم  ؽوشمــى  طمــاصمـو اًم

سمؽر حمؿا سمـ احلًلم وأسمق اًمؼوؾمؿ سمــ اًمًـؿرىمـاي وأظمؼمكو أسمق اصمـوسمـ ضمعػر  طما

ـــ  ــق حمؿــا اًمٍمــيػقـل  زاد اسم ــو أسم ــوًمقا: أظمؼمك ــااه ىم ـــ قمٌ ــوىمقت سم ــار ي ــق اًم وأسم

اًمًؿرىمـاي وأسمق احلًلم سمـ اًمـؼقر ىموٓ: أظمؼمكو أسمق ـموهر اعمخؾص  أظمؼمكو أنـا 

سمـ ؾمؾقامن سمـ داود اًمطقد  طماصمـو أسمق قمٌااه اًمزسمػم سمـ سمؽور اًمـزسمػمي  طمـاصمـل ا

  قمـ حمؿا سمـ قمكم سمـ احلًلم  قمـ قمٌااه سمــ ضمعػـر  طمـاصمـل إشحاق بن جعػر

قمٌااحلؽقؿ سمـ  فقى  قمــ قمؿـر سمــ احلؽـؿ  قمــ  ـفقى را اه قمــف ىمـول: 

سمؽر وقمؿـر ومعـف أسمـققف و ًمف وؾمؾؿ وهـق سمؼٌـوء ىمامً قمغم رؾمقل اه  غم اه قمؾ

را اه قمـفام وسمـلم أيـاهيؿ رـمـى  وىمـا رمـاُت ذم اًمطريـؼ  وأ ـوسمتـل  وقمـي 

: يـو رؾمـقل اه  را اه قمــف ؿماياة  ومقىمعً ذم اًمطريؼ ذم اًمرـمى  ومؼول قمؿـر

أٓ شمرى  فقٌو يليمؾ اًمرـمى وأكً أرما؟ ىمول  ـفقى: يـو رؾمـقل اه  إكـام  يمـؾ 

 .اه  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ سمشؼ قمقـل هذه اًمصحقحي  ومتًٌؿ رؾمقل

ــو: ــول أيًض ــق وىم ــق احلًــلم أظمؼمكــو أسم ــلم  أظمؼمكــو أسم  سمؽر حمؿــا سمـــ احلً

سمـ اعمفتاي  أظمؼمكو أسمق اًمؼوؾمـؿ قمٌقـا سمقووــو أنـا سمــ حمؿـا سمــ ؾمـعقا  طمـاصمـو ا

                                                 
قمـ  فقى ىمـول:  (5783)سمرىمؿ   3/451 :ورواه احلويمؿ ذم اعمًتارك  24/231 :شموري  دمشؼ   (1)

ىمامً قمغم رؾمقل اه  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ سموهلجرة وهق يليمؾ  ـرا  وملىمٌؾـً  يمـؾ مــ اًمتؿـر  

ما  ومؼول: أشمليمؾ اًمتؿر وسمؽ رما؟!! ومؼؾً: إكام  يمؾ قمغم ؿمؼل اًمصحق   ًمقس سمـف رمـا  وسمعقـل ر

 مىمول: ومضحؽ رؾمقل اه  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ. ىمول احلويمؿ:  حق  اإلؾمـود ومل هرضموه



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

إشـحاق بـن ضمعػر سمـ قمٌااه اعمحؿاي  طمـاصمـل أيب حمؿـا سمــ قمٌـااه  طمـاصمـل 

 اه سمــ طمًـلم سمــ قمطـوء سمــ يًـور  طمـاصمـل حمؿـا   طمـاصمـل قمٌـاجعػر بن حمؿد

سمـ اعمـؽار ىمول: ؾمؿعً ؾمعقا سمــ اعمًـقى  طمـاصمـل قمـومر سمــ ؾمـعا  قمــ أسمقـف  ا

ومؾؼقً ؾمعاا را اه قمـف ومًلًمتف ومؼول: ؾمؿعً رؾمـقل اه  ـغم اه قمؾقـف و ًمـف 

 أكـً مــل سمؿـزًمـي هـورون مــ مقؾمـك  إٓ أكـف )): را اه قمـف وؾمؾؿ يؼقل ًمعكم

 .((سمعايٓ كٌل 

سمؽر سمــ اعمزرىمـل  طمـاصمـو أسمـق احلًـلم سمــ اعمفتـاي أظمؼمكـو أسمـق وىمول أيًضو:

أظمؼمكو قمٌقااه سمـ أنا اًمصقآين  طماصمـو أنا سمـ حمؿا سمـ ؾمعقا  طماصمـو ضمعػـر 

إشحاق بـن جعػـر سمـ قمٌااه اعمخزومل  طماصمـل أظمل حمؿا سمـ قمٌااه  طماصمـل ا

قمطوء سمـ يًور  طماصمـل مقؾمك سمـ قمؼٌي   طماصمـل قمٌااه سمـ طمًلم  قمـ بن حمؿدا

و ػقان سمـ ؾمؾقؿ  قمـ أيب إؾمحوق  قمـ هوكص سمـ هـوكص قمــ قمـكم را اه قمــف 

ور را اه ـىمول: يمـً ضموًمًو قمـا اًمـٌل  غم اه قمؾقف و ًمـف وؾمـؾؿ وموؾمـتلذن قمؿـ

 .............................................مرطمٌو ))قمـف قمغم اًمـٌل ومؼول: 

                                                 
و حق   (4154)سمرىمؿ   4/1682 :واحلايٌ ذم  حق  اًمٌخوري  42/146 :شموري  دمشؼ   (1)

 م(2484)سمرىمؿ   4/1871 :مًؾؿ



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 .((سموًمطقى اعمطقى

أظمؼمكو أسمق اًمغـوئؿ سمـ أيب قم امن  وىمول أيًضو: أظمؼمكو أسمق حمؿا سمـ ـموووس  

أظمؼمكو أسمق حمؿا قمٌـااه سمــ قمٌقـااه اًمٌقـع  طمـاصمـو أسمـق قمٌـااه اعمحـومكم  طمـاصمـو 

  إشحاق بن جعػر بن حمؿـدقمٌااه سمـ ؿمٌقى  طماصمـل حيقك سمـ إسمراهقؿ  طماصمـل 

قمـ قمٌااًمرنـ سمـ أيب اًمزكود  قمـ هشوم سمـ قمروة  قمـ أسمقف  قمـ قموئشـي را اه 

أن قمٌااًمرنـ سمـ أيب سمؽر مر سمامشـؼ ذم أول اإلؾمـمتم أو ذم  ظمـر اجلوهؾقـي  قمـفو 

 ومؿرت قمؾقف امرأة مل يـر أمجـؾ مـفـو  ومع ـرت أو شمعـوصمرت ومؼوًمـً: يـو ًمـقغم  ومؼـول: 

ـْ ًمقغم؟  وَم

 ىموًمً: اسمـي اجلقدي.

 ىمول: وًمقغم أطمًـ مـؽ؟

 ىموًمً قمجقز معفو: ومتحى أن أريؽفو؟

                                                 
 (1831)سمـرىمؿ  (356)واحلـايٌ أظمرضمـف اًمٌخـوري ذم إدب اعمػـرد   43/389 :شموري  دمشؼ   (1)

 :وىمـول: طمًــ  ـحق   واسمــ موضمـف ذم ؾمـــف  (3798)سمـرىمؿ   5/668 :واًمؽممذي ذم ضمومعـف

ــرىمؿ   1/52 ـــ طمـٌــؾ ذم مًـــاه  (146)سم ــرىمؿ   1/99 :وأنــا سم ـــ أيب ؿمــقٌي ذم   (779)سم واسم

وأسمق يعغم  (741)سمرىمؿ   314-2/313 :واًمٌزار ذم مًـاه  (32243)ؿ سمرىم  6/385 :مصـػف

ـــرىمؿ   1/381 :ذم مًــــاه ـــون ذم  ـــحقحف  (492)سم ــــ طمٌ ـــرىمؿ   15/551 :واسم  (7875)سم

ــرىمؿ   5/182 :واًمطــؼماين ذم اعمعجــؿ إوؾمــط ــرىمؿ  1/154 :واعمعجــؿ اًمصــغػم  (4794)سم سم

وىمـول: هـذا طمـايٌ  ـحق  اإلؾمــود   (5662)سمرىمؿ   3/437 :واحلويمؿ ذم اعمًتارك  (238)

 وىمــــول: إؾمـــــوده   (775)سمــــرىمؿ   2/389 :ومل هرضمــــوه  واًمضــــقوء ذم إطموديــــٌ اعمختــــورة

 مٓ سملس سمف



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 :عراقفو وىمول ومقفو ؿمىمول: كعؿ  ومـظر إًم

ـــو ـــاموة دوهن ـــقغم واًمً ـــذيمرت ًم  شم

 

 ومــو ٓسمـــي اجلــقدي ًمــقغم وموًمقــو

 وأكـــــك شمعـــــوـمك ىمؾٌـــــف طمورصمقـــــي 

 

ـــو ـــامـ سمٍمـــى أو حتـــؾ اجلقاسمق  شم

ـــــغم وًمعؾفـــــو  ـــــك شممتىمقفـــــو سم  وأك

 

ــو  إن اًمـــوس طمجــقا ىمــوسممت أن شمقاومق

ىمول : ومؼول قمؿر سمـ اخلطوب را اه قمـف ويمتى إمم قمومؾ دمشؼ  إن ومت   

قا اسمـي ضمقدي إمم قمٌااًمرنـ سمـ أيب سمؽـر  وملؾمـؾؿقهو إًمقـف  اه ًمؽؿ دمشؼ وملؾمؾؿ

ــف ومقفــو  ومؼــام هبــو و صمرهــو قمــغم كًــوئف  ومشــؽقكف إمم قموئشــي را اه قمـفــو وممتمت

 ؟شممصمرهو قمغم كًوئؽ وىموًمً: أشموويي ضمةً هبو 

ومؼول: إين واه ًمؽلين أرؿمػ سملكقوهبـو طمـى اًمرمـون  ىمـول: ومعؿـؾ هبـو رء  

ىمول: ومؽميمفو قمٌااًمرنـ  ىموًمً: ومؽـً أقموشمٌف هلـو   ـ و.طمتك ؾمؼطً أؾمـوهنو ؾِمـ و ؾِم 

يمام يمـً أقموشمٌف ومقفو  ومؼول: ًمـقس هلـو قمــاي رء  ىمؾـً ًمـف: امـرأة ذيػـي  ظَمـؾ  

 .ؾمٌقؾفو  ومخغم ؾمٌقؾفو وردهو إمم أهؾفو

 

             

 

                                                 
 م58 - 78/57 :شموري  دمشؼ   (1)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 

 ذــازيـــاز التـــبـه ألخـــتـزواي

واة أظمٌور اًمتوري   طمقٌ شمـرضمؿ ًمـف يعا اإلموم إؾمحوق اعمم ـ واطمًاا مـ ر

 ومؼول: ((اًمتحػي اًمؾطقػي ذم شموري  اعمايـي اًمنميػي))اًمًخووي ذم 

إؾمحوق سمـ ضمعػـر سمــ حمؿـا سمــ قمـكم سمــ احلًـلم سمــ قمـكم سمــ أيب ـموًمـى 

اهلوؿمؿل احلًقـل اعماين: زوج اًمًقاة كػقًي اسمـي احلًلم سمــ زيـا سمــ احلًــ  أم 

 ااه سمـــ ضمعػــر اعمخزومــل  وقمٌــااًمرنـ وًمايــف اًمؾــذيـ مل يعؼٌــو  يــروي قمـــ قمٌــ

سمـــ أيب سمؽــر اعمؾقحــل  وموًمــؽ سمـــ أكــس  وقمـــف: إسمــراهقؿ سمـــ اعمـــذر احلزامــل  ا

ويعؼقب سمـ نقا  ىمول اسمـ معـلم: مـو أراه إٓ يمـون  ـاوىمًو  وىمـول اسمــ طمٌـون ذم 

راسمعي صمؼوشمف: مـ أهؾ اعمايـي  يمون هطص  وىمول همػمه: إكف ىمـام مٍمـ  ومـوت هبـو  

 .ضمول اًمتفذيى  ًمتخريٍ اًمؽممذي واسمـ موضمف ًمفوهق مـ ر

يمام كجاه ذم ؾمـا اًمعايا مـ أطمااث اًمتوري   وإًمقؽ كـامذج مــ اعمـمرظملم 

 اًمذيـ ذيمروه ذم أؾموكقا أظمٌورهؿ:

 :يف أخبار مكة (هـ275ت )الفاكهي  -1

ىمول اًمػويمفل: طماصمـل قمٌااه ؿمٌقى اًمرسمعل أسمق ؾمعقا ىمـول: طمـاصمـل حيقـك 

 د ىمـول: طمـاصمـل إؾمـحوق سمــ ضمعػـر سمــ حمؿـا  قمــ قمٌـااه سمـ إسمراهقؿ سمــ داووا

سمـ ضمعػر سمـ قمٌااًمرنـ سمـ اعمًـقر  قمــ هشـوم سمــ قمـروة  قمــ أسمقـف ىمـول: سمقــام ا

 هؽـذا ىمـول  -قمٌااعمؾؽ سمـ مـروان يًـػم قمــا دور سمــ ضمحـش وهـق قمــا اعمـروة 

                                                 
 م1/168 :اًمتحػي اًمؾطقػي ذم شموري  اعمايـي اًمنميػي   (1)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 أكشاين قمٌااعمؾؽ سمـ مروان ىمقل أيب أنا سمـ ضمحش: -أسمق ؾمعقا 

ــــػميمؿ  ــــوين هم ــــا أشم ــــلسمقتفؿوًمؼ  وم

 

ــــــى اًمــــــاهر  وذظمــــــرشمؽؿ ًمـقائ

ـْ دقموه. وملىمٌؾ قمٌااعمؾؽ قمكَم ومؼول: يو أسمو قمٌااه   َم

 ىمول: سمـق أؾما سمـ قمٌااًمعزى.

 .ىمول قمٌااعمؾؽ: مو أطمًـ اًمصاق

 :يف تاريخ اددينة (هـ262ت )ابن صبَّة  -2

ىمول اسمـ ؿمٌي: طماصمـو إسمراهقؿ سمـ اعمـذر ىمول: طمـاصمـو إؾمـحوق سمــ ضمعػـر سمــ 

ل: طماصمـو قمٌااه سمـ ضمعػر سمـ اعمًقر  قمـ ذيؽ سمـ قمٌااه سمـ أيب كؿر   حمؿا ىمو

قمـ قمطوء سمـ يًور ىمول: عمـو أراد رؾمـقل اه  ـغم اه قمؾقـف و ًمـف وؾمـؾؿ أن ُيعـؾ 

ًمؾؿايـي ؾمقىمو أشمك ؾمقق سمـل ىمقـؼوع  صمؿ ضموء ؾمـقق اعمايــي وميـسمف سمرضمؾـف وىمـول: 

 .((هذا ؾمقىمؽؿ  وممت يضقؼ  وٓ يمظمذ ومقف ظمراج))

 

            

                                                 
 مأسمو قمٌااه يمـقي قمروة سمـ اًمزسمػم إؾماي   (1)

 م295 - 3/294ر مؽي: أظمٌو   (2)

 م1/183شموري  اعمايـي:    (3)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 

 شواج اإلماو إسحاق املؤمتً

ًمؼا شمزوج اإلموم إؾمحوق اعمم ـ سمليم ر مــ امـرأة  إوـوومي إمم مؾـؽ يؿقــف  

 ومـ شمؾؽ اًمـًقة اًمميت شمزوضمفـ:

اًمًقاة يمؾ ؿ سمـً قمكم سمـ قمؿر سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـموًمى  وًمؼا أكجى  (1

 .قليتًمف وًماه حمؿا  وهق مـ أؿمفر أوٓده اعمعؼٌلم يمام ؾم

ومـ أؿمفر كًوئف  اًمًقاة اعمشفقرة اًمتل ٓ يؽود ُيفؾفو أطمـا  ممــ ًمـف اهـتامم  (2

سمتوري  اإلؾممتم واًمٌؾاان  ذًمؽ يمقهنو شمعا مـ أقممتم مٍم ومشـوهػمهو  إهنـو 

 اًمًقاة كػقًي  وطمٌي اعمشفا اعمعروف واعمؼوم اعملًمقف سمؿٍم.

عػـر اًمصـودق ىمول اعمؼريزي: وشمزّوج سمـػقًي را اه قمـفـو إؾمـحوق سمــ ضم

سمـ حمؿا اًمٌوىمر سمـ قمكم زيـ اًمعوسمايـ سمــ احلًـلم سمــ قمـكّم سمــ أيب ـموًمـى قمؾـقفؿ ا

اًمًمتم  ويمون يؼول ًمف: إؾمحوق اعمم ـ  ويمون مـ أهؾ اًمصمتح واخلـػم واًمػضـؾ 

واًمايـ  روَي قمـف احلايٌ  ويمون اسمـ يموؾمى إذا طمّاث قمـف يؼقل: طمّاصمـل اًم ؼـي 

سمؿٍمـ مــفؿ سمــق اًمرىمـل  وسمحؾـى سمــق  اًمرا إؾمحوق سمـ ضمعػر  ويمون ًمف قمؼى

 .زهرة. ووًمات كػقًي مـ إؾمحوق وًمايـ مهو: اًمؼوؾمؿ وأّم يمؾ قم مل يعؼٌو

 وإًمقؽ كصقص سمعض اًمعؾامء ذم شمرمجتفو.

                                                 
 م(172-171)معومل أكًوب اًمطوًمٌقلم    (1)

 م3/638 :اعمقاقمظ وآقمتٌور   (2)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 

 تسمجُ السًدَ ىفًسُ

ًمؼا شمرضمؿ ًمؾًقاة كػقًي اًمؽ ػم ممـ يمتٌقا اًمتوري  وشمـراضمؿ إقمـمتم  ومــ 

 أؿمفر مـ شمرضمؿ ًمؾًقاة كػقًي:

 . 424 - 5/423 :ؾؽون ذم وومقوت إقمقوناسمـ ظم .1

 . (198 - 188)اًمشٌؾـجل ذم كقر إسمصور  .2

 .(136 - 128)اًمًخووي ذم حتػي إطمٌوب  .3

 . 2/44 :اًمقوومعل ذم مر ة اجلـون .4

 . 1/68 :اًمشعراين ذم اًمطٌؼوت .5

 . (73)إدمهل ذم مر ة اًمـًوء  .6

 . 461 – 3/637 :اعمؼريزي ذم اعمقاقمظ وآقمتٌور .7

كػقًي  اًمًقاة اعمؽرمي اًمصـوحلي ) طمقٌ ىمول:  ؾمػم أقممتم اًمـٌمتءاًمذهٌل ذم  .8

اسمـي أمػم اعمممـلم احلًـ سمـ زيا سمـ اًمًقا ؾمٌط اًمـٌـل  ـغم اه قمؾقـف و ًمـف 

وؾمؾؿ احلًـ سمــ قمـكم را اه قمــفام اًمعؾقيـي  احلًــقي   ـوطمٌي اعمشـفا 

 زًمـفاًمؽٌػم اعمعؿقل سملم مٍم واًمؼـوهرة  وزم أسمقهـو اعمايــي ًمؾؿـصـقر صمـؿ قم

وؾمجـف ماة  ومؾام وزم اعمفاي  أـمؾؼف وأيمرمف وَرَد قمؾقف أمقاًمف  وطمـٍ معـف 

ومتـقذم سموحلــوضمر  وحتقًمـً هــل مـــ اعمايــي إمم مٍمــ مـع زوضمفــو اًمنمــيػ 

إؾمحوق سمـ ضمعػر سمـ حمؿا اًمصودق ومـقام ىمقـؾ  صمـؿ شمقومقـً سمؿٍمـ ذم ؿمـفر 



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

رمضــون ؾمـــي صمــامن ومــوئتلم  ومل يٌؾغـــو يمٌــػم رء مـــ أظمٌورهــو  وجلفؾــي 

اعمٍمــيلم ومقفــو اقمتؼــود يتجــووز اًمق ــػ  وٓ ُيــقز ممــو ومقــف مـــ اًمنمــك  

ويًــجاون هلــو ويؾتؿًــقن مـفــو اعمغػــرة  ويمــون ذًمــؽ مـــ دؾمــوئس دقمــوة 

اًمعٌقايي  ويمون أظمقهو اًمؼوؾمؿ رضممت  ـوحلو زاهـاا ظمـػما  ؾمـؽـ كقًـوسمقر 

وًمـف هبـو قمؼـى مــفؿ: اًمًـقا اًمعؾـقي اًمـذي يـروي قمــف احلـوومظ اًمٌقفؼــل  

ـ اًمصـوحلوت اًمعقاسمـا واًمـاقموء مًـتجوب قمــا ىمؼمهـو  سمـؾ وىمقؾ: يموكً م

وقمـا ىمٌقر إكٌقوء واًمصوحللم  وذم اعمًوضما  وقمرومي  ومزدًمػي  وذم اًمًػر 

اعمٌوح  وذم اًمصمتة  وذم اًمًحر  ومـ إسمقيـ  ومـ اًمغوئى ٕظمقف  ومــ 

ڀ  ژ : اعمضطر  وقمـا ىمٌقر اعمعـذسملم  وذم يمـؾ وىمـً وطمـلم ًمؼقًمـف شمعـومم

وٓ يـفك اًمااقمل قمـ اًماقموء ذم وىمً   [68همـوومر: ]ژ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

إٓ وىمً احلوضمي وذم اجلامع وؿمٌف ذًمـؽ  ويتليمـا اًمـاقموء ذم ضمـقف اًمؾقـؾ  

 .(وسمعا إذان ودسمر اعمؽتقسموت 

  ((اًمـجــقم اًمزاهــرة))أسمــق اعمحوؾمـــ يقؾمــػ سمـــ شمغــرى سمــردى إشمــوسمؽل ذم  .9

 ي إمــلموومقفــو شمقومقــً اًمًــقاة كػقًــي اسمـــ) هـــ طمقــٌ ىمــول:288طمــقادث 

احلًـ سمـ زيا سمـ اًمًقا احلًـ سمـ قمغم سمـ أسمك ـموًمى اهلوؿمـؿقي  احلًــقي  

احلًقٌي  اًمـًقٌي   وطمٌي اعمشفا سملم مٍم واًمؼوهرة  وىمـا ومم أسمقهـو إمـرة 

ــؿ ىمــٌض اعمايـــي ٕيب قمؾقــف وطمًٌــف إمم أن أـمؾؼــف  ضمعػــر اعمـصــقر مــاة  صم

ـف  وىما ذيمركو ذًمـؽ ذم   وَرَد قمؾقف مجقع مو يمون أظمذه أسمقه اعمـصقر ماعمفاي

حمؾف  وحتقًمً اًمًقاة كػقًي مع زوضمفـو إؾمـحوق سمــ ضمعػـر اًمصـودق مــ 

                                                 
 م187 - 18/186 :ؾمػم أقممتم اًمـٌمتء   (1)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

اعمايـي إمم مٍم  وملىمومً هبو إمم أن موشمً ذم ؿمفر رمضـون مــ هـذه اًمًــي 

وىمـا ؿمـوع  مـ همػم ظمؾـػ ذم ووموهتـو  وهـك  ـوطمٌي اًمؽرامـوت واًمؼمهـون 

 .(ذيمرهو ذىمو وهمرسمو

إمػم طمًـ سمـ زيا سمـ احلًـ سمـ قمـكم  ىمول اًمًققـمل: اًمًقاة كػقًي سمـً .18

سمـ أيب ـموًمى را اه قمـفؿ. يمون أسمقهو أمػم اعمايـي ًمؾؿـصقر  وًمف روايـي ا

  ودظمؾـً هـل مٍمـ مـع زوضمفـو اعمـم ـ إؾمـحوق سمــ ((ؾمــ اًمـًوئل))ذم 

ضمعػر اًمصودق  وملىمومً هبو  ويموكً قموسمـاة زاهـاة  يم ـػمة اخلـػم. ويموكـً 

ك واعمــرى وقمؿــقم اًمـــوس. وعمــو ورد ذات مــول: ومؽوكــً حتًـــ إمم اًمزمـــ

اًمشوومعل مٍم يموكً حتًـ إًمقف  ورسمام  غم هبو ذم ؿمفر رمضون. وعمـو شمـقذم 

أمرت سمجـوزشمف وملدظمؾً إًمقفو اعمـزل  ومصؾً قمؾقف. موشمً ذم رمضـون ؾمــي 

صمامن وموئتلم. ويمون قمـزم زوضمفـو قمـغم أن يـؼؾفـو ومقـاومـفو سموعمايــي اًمـٌقيـي: 

اهؿ  وماومـً سمؿـزهلو سمارب اًمًٌوع: حمؾي سملم ومًلًمف أهؾ مٍم أن ياومـفو قمـ

 .مٍم واًمؼوهرة

طمقـٌ  ((أقمـمتم اًمعوسمـاات اًمزاهـاات))اًمايمتقر حمؿا أنا دركقؼف ذم يمتوسمـف  .11

اًمًقاة كػقًي سمـً احلًـ سمـ زيا سمـ احلًـ سمــ قمـكم سمــ أيب ـموًمـى ) ىمول:

م وكشــلت ذم اعمايـــي 762هـــ/145را اه قمـــف  وًمــات سمؿؽــي قمــوم 

ا واًمـقرع واًمتؼشـػ واًمصـمتة واًمتؼـقى  وأطمٌـً شمـمتوة واشمصػً سموًمزهـ

اًمؼر ن ودرس اًمتػًػم  ويموكً شمٌؽل قمـا ىمراءهتو مــ ؿمـاة اخلشـقع  يمـام 

                                                 
 م186 - 1/185 :اًمٌاور اًمزاهرة   (1)

 م1/442 :طمًـ اعمحورضة ذم أظمٌور مٍم واًمؼوهرة   (2)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

داومــً قمــغم اًمصــقم ومل شمػطــر إٓ ذم اًمعقــايـ  ويموكــً شمؽ ــر مـــ زيــورة 

 احلجرة اًمـٌقيي  وطمجً صممتصملم طمجي  أدت معظؿفو ؾمػما قمغم إىماام.

 ودق را اه قمـــف وأكجٌــً ًمــف اًمؼوؾمــؿ شمزوضمفــو إؾمــحوق سمـــ ضمعػــر اًمصــ

 وأم يمؾ قم.

م كزًمـً مٍمـ مـع واًمـاهو وزوضمفـو  واؾمـتؼرت ذم 888هـ/193ذم قموم 

ؾمـقام ٓ اًمػًطوط سماار اسمـ اجلصوص  وموؾمتٌنم أهؾ مٍم سمؼـاومفو ظمـػًما 

سمعا أن فمفر قمغم ياهيو اًمعايا مـ اًمؽراموت  وؾمٌى دظمقهلو مٍم أهنو سمعا 

زوضمفو إمم سمقً اعمؼـاس وزارا ىمـؼم اخلؾقـؾ  أداء ومريضي احلٍ شمقضمفً مع 

سمـاار يمٌـػم  صمؿ ىمامً مٍم طمقٌ اؾمتؼٌؾفو إهوزم سموًمؽمطموب  ومـزًمً أوًٓ 

اًمتجور مجول اًمايـ قمٌااه اجلصوص  صمؿ وهٌفو أمـػم مٍمـ  كـذاك اًمنـي 

سمـ احلويمؿ داًرا سمارب اًمًٌوع طمقٌ شمقومقً ودومـً  وسمذًمؽ حتـقل اعمؽـون ا

أؾمؾؿ قمغم ياهيو قماد مـ ضمػماهنـو اًمقفـقد  وذًمـؽ إمم اعمشفا اًمـػقز  وىما 

سمعا أن ؿموهاوا سمعض يمراموهتو  يموكً شمقزع يمؾ مو يلشمقفـو مــ أمـقال قمـغم 

 اًمػؼراء واعمحتوضملم وشمؼتوت سمام شمٌقعف مـ همزل ياهو.

يروى أن اًمشوومعل يمون يليت هق وأ حوسمف إمم زيورهتو  وُيصكم هبو اًمـؽماوي  

 ضمـوزشمف إًمقفو و ؾً قمؾقف ذم دارهو. ويًلهلو اًماقموء  وعمو شمقذم أدظمؾً

م ودومــً ذم اعمقوـع 823هــ/288شمقومقً سموًمؼوهرة ذم ؿمفر رمضون قموم 

اعمعروف هبـو أن سمـلم اًمؼـوهرة ومٍمـ قمــا اعمشـوها  وهـذا اعمقوـع يمـون 

 يعرف يقمذاك سمارب اًمًٌوع  ومخرب اًمارب ومل يٌؼ هـوك ؾمقى اعمشفا.



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

ًمؼؼمهو  وحتقيؾ هـذا اًمؼـؼم إمم وىموم طمؽوم مٍم قمغم ومؽمات سمٌـوء سموب وىمٌي 

مــزار ومشــفا قُمــرف سمــلم اعمٍمــيلم سمؿشــفا اًمًــقاة كػقًــي  وىمــا اقمتــؼم 

اعمٍميقن مشفاهو مـ اعمزارات اعمشفقرة اًمتـل يًـتجوب قمــاهو اًمـاقموء: 

ًمذًمؽ يمون يممف اًمـوس قمغم اظمتمتف درضموهتؿ وـمٌؼوهتؿ  طمتـك أَن قمٌـااه 

 –م 1366هــ/768تقرم قموم واعم ((مر ة اجلـون)) وطمى يمتوب  –اًمقوومعل 

ىما ىمصات زيورة "عمو ىمام اًمؼوهرة زار مشفاهو وو ػ إىمٌول اًمـوس قمؾقف: 

مشفاهو ومقضمات قمـاه قموعمو مـ اًمرضمول واًمـًقان  واًمصحوح واًمُعْؿَقون  

 ."ووضمات اًمـوفمر ضموًمًو قمغم اًمؽرد

*      *      * 

 :السودة ىفوسة من أقوال           

  سمرووك قمـل  وممت ؾمٌى زم أشمًـٌى إهلل وؾمقاي ومقٓي متعتل وومرطمتل

 سمف حيجٌؽ قمـل.

 مـ اؾمتؼوم مع اه  يمون اًمؽقن سمقاه وذم ـموقمتف. 

*      *      * 

 :من صعر السودة ىفوسة           

ًمؼــا شمرسمــً اًمًــقاة كػقًــي ذم سمقــً اًمعؾــؿ واًمنمــف وإدب ومؾــقس مـــ 

اعمًـتغرب أن شمؽـقن حُمٌـي ًمـ دب واًمشـعر  يمقـػ ٓ وؾمـقاكو قمؿـر سمــ اخلطـوب 

ـــقان اًمعـــرب  وًمؼـــا طمووًمـــً هـــل سمـػًـــفو كظـــؿ اًمشـــعر  يؼـــقل: ا  ًمشـــعر دي

                                                 
 م(129-128)عوسماات اًمزاهاات أقممتم اًم   (1)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 ومؿام يـًى إًمقفو ىمقهلو:

ـــــقن ـــــقن أو ٓ شمؽ ـــــقر شمؽ  ذم أم

 

 ؾمــــفرت أقمــــلم وكومــــً قمقــــقن

ـــ  ــون سموًمــ ــو يم ــوك م ــا يمػ ــذي ىم  واًم

 

 أمس ؾمـقؽػقؽ ذم همـا مـو يؽـقن

 
*      *      * 

 :والد السودة ىفوسة           

ٌقــً اًمظــوهريـ  طمقــٌ وٓه يعــا واًمــا اًمًــقاة كػقًــي مـــ أقمــمتم أهــؾ اًم

مخـس  ـغم اه قمؾقـف و ًمـف وؾمـؾؿ اخلؾقػي اعمـصقر اًمعٌود مايـي ضماه اعمصـطػك 

 وإًمقؽ ؿمقةو مـ شمرمجتف: ؾمـلم  ويمون ؿمق  سمـل هوؿمؿ ذم زموكف

 هق اًمًقا احلًـ سمـ زيـا سمــ احلًــ اًمًـٌط اسمــ اإلمـوم قمـكم  ىسبه وكنوته:

 .سمليب حمؿاسمـ أيب ـموًمى را اه قمـفام  ويمون يؽـك ا

ـــ ؾمــعا  ــؽ اسم ــر ذًم ــام ذيم ــا يم ــل أم وًم ــا ومف ـــ زي ــو أم اًمًــقا احلًـــ سم  أم

 .((ـمٌؼوشمف))ذم 

ًمؼا روى اًمًقا احلًـ سمـ زيا أطموديٌ ضمـاه اعمصـطػك : أصهر صووخهمن 

مـــ أ ــحوب اًمؽتــى اًمًــتي ؾمــقى  ف ــغم اه قمؾقــف و ًمــف وؾمــؾؿ  ومل ُهــرج طماي ــ

                                                 
 م(47)اًمًقاة كػقًي  كػقًي اًمعؾؿ  يمريؿي اًمااريـ    (1)

 ماكظر شمرمجتف مػصؾي ذم اًمعاد اخلومس مـ ؾمؾًؾي أقممتم أهؾ اًمٌقً   (2)

 م2/248 :هؽذا و ػف اًمذهٌل ذم مقزان آقمتاال   (3)

 م2/44 :اعمؼتـك مـ اًمؽـك   (4)

 م1/386 :اًمطٌؼوت اًمؽؼمى   (5)

 م 7/389 :وشموري  سمغااد  3/14 :واجلرح واًمتعايؾ  2/294 :اًمتوري  اًمؽٌػم   (6)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 فر ؿمققظمف اًمذيـ روى قمـفؿ احلايٌ:ومـ أؿم ((ؾمــف اًمؽؼمى))اًمـًوئل ذم 

 واًماه اًمًقا زيا سمــ احلًــ اًمًـٌط اسمــ اإلمـوم قمـكم سمــ أيب ـموًمـى را  -1

اه قمـــفام  اهلوؿمــؿل اعمــاين  ىمــول قمـــف اسمـــ طمجــر: صمؼــي ضمؾقــؾ  مــوت ؾمـــي 

 .قمنميـ وموئي

قمؽرمي مقمم قمٌااه سمـ قمٌوس را اه قمـفام  أسمق قمٌااه أ ؾف سمرسمـري  ىمـول  -2

: صمؼي صمًٌ قمومل سموًمتػًػم  مل ي ًٌ شمؽذيٌف قمـ اسمــ قمؿـر را اه قمـف اسمـ طمجر

 .قمـفام  وٓ شم ًٌ قمـف سماقمي  موت ؾمـي أرسمع وموئي  وىمقؾ سمعا ذًمؽ

 قمٌــااه سمـــ احلًـــ سمـــ احلًـــ سمـــ قمــكم سمـــ أيب ـموًمــى اهلوؿمــؿل اعمــاين   -3

 أسمــق حمؿــا  ىمــول قمـــف اسمـــ طمجــر: صمؼــي ضمؾقــؾ اًمؼــار  مــوت ذم أوائــؾ ؾمـــي 

                                                 
: أكٌل يقكس سمـ قمٌاإقمغم ىمول: طمـاصمـو (3215)سمرىمؿ   2/233 :ىمول اًمـًوئل ذم اًمًــ اًمؽؼمى   (1)

اسمـ وهى ىمول: طماصمـل اسمـ أيب ذئى قمـ احلًـ سمـ زيا  قمـ قمؽرمـي قمــ اسمــ قمٌـوس را اه 

  م اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ اطمتجؿ وهق  وئؿقمـفام أن اًمـٌل  غم

 ،8/311 :وابن حبان   صحوحه ،(775)برقم  ،3/546 :واحلديث رواه الرتمذي   جامهه

أول  :قاالريض اهلل عنه عن أىس بن مالك  :2/582 :وقال الدارقطني   حننه ،(3535)برقم 

جم وهاو صاائم  فمار باه احت ريض اهلل عنهما كرهت احلجامة للصائم أن جهفر بن أيب طال  

م ثم رخص النبي صذ اهلل علوه وآله وحلم ((أفطر هذان)) :النبي صذ اهلل علوه وآله وحلم فوال

 م حيتجم وهو صائمريض اهلل عنه بهد   احلجامة للصائم وكان أىس 

ومل يار باحلجاماة  ،أن اإلمام الشاافهي ماال سىل الرخصاة ،3/544 :وذكر الرتمذي   اجلامع

 .واحتج بين النبي صذ اهلل علوه وآله وحلم احتجم   حجة الوداو وهو حمرم ،بيحا للصائم

 م(223)شمؼريى اًمتفذيى    (2)

 م(397) عمرضمع اًمًوسمؼا   (3)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 . وموئي  وًمف مخس وؾمٌعقنمخس وأرسمعلم

 معوويــي سمـــ قمٌــااه سمـــ ضمعػــر سمـــ أيب ـموًمــى را اه قمـــفام اهلوؿمــؿل   -4

 .ىمول قمـف اسمـ طمجر: مؼٌقل

قمٌااه سمـ أيب سمؽر سمـ حمؿا سمـ قمؿرو سمـ طمزم إكصـوري اعمـاين اًمؼـوا   -5

 ىمــول قمـــف اسمـــ طمجــر: صمؼــي  مــوت ؾمـــي مخــس وصممتصمــلم وموئــي  وهــق اسمـــ 

 .ؾمٌعلم ؾمـي

اعمطؾى سمـ قمٌااه سمـ اعمطؾى سمـ طمـطى سمـ احلورث اعمخزومل  ىمـول قمــف  -6

 .اسمـ طمجر:  اوق يم ػم اًمتاًمقس واإلرؾمول

 ومن أصهر تالموذه:           

موًمؽ سمـ أكس سمـ موًمـؽ سمــ أيب قمـومر سمــ قمؿـرو إ ـٌحل  أسمـق قمٌـااه  (1

اعماين  اًمػؼقف  إموم دار اهلجرة  رأس اعمتؼــلم  ويمٌـػم اعمت ٌتـلم  طمتـك ىمـول 

ًمٌخوري: أ   إؾموكقا يمؾفو موًمؽ  قمــ كـوومع  قمــ اسمــ قمؿـر را اه ا

 .قمـفام  موت ؾمـي شمًع وؾمٌعلم موئي  ويمون مقًماه ؾمــي صمـمتث وشمًـعلم

 وىما شمؼام اًمؽمتم قمؾقف ذم ؿمققخ إؾمحوق اعمم ـ.

                                                 
 م(388)شمؼريى اًمتفذيى    (1)

 م(538) اعمرضمع اًمًوسمؼ   (2)

 م(297) اعمرضمع اًمًوسمؼ   (3)

 م(534) اعمرضمع اًمًوسمؼ   (4)

 م(516) سمؼاعمرضمع اًمًو   (5)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 .اسمـف إؾمامقمقؾ سمـ احلًـ سمـ زيا (2

زيـؾ اًمعـراق  سمؽر اعمطؾٌل مقٓهؿ  اعماين  كأسمق حمؿا سمـ إؾمحوق سمـ يًور  (3

إموم اعمغوزي  ىمول قمـف اسمـ طمجر:  اوق ياًمس ورمـل سموًمتشـقع واًمؼـار  

 .موت ؾمـي مخًلم وموئي  ويؼول سمعاهو

ٌُوب  (4 سمضـؿ  -أسمـق احلًـلم اًمُعْؽـكِم  -سمضؿ اعمفؿؾي ومقطماشملم  -زيا سمـ احُل

أ ؾف مـ ظمراؾمـون  ويمـون سموًمؽقومـي  ورطمـؾ ذم  -اعمفؿؾي وؾمؽقن اًمؽوف 

ذم طمـايٌ اًم ـقري   صىمول قمـف اسمـ طمجر:  اوق هط احلايٌ ومليم ر مـف 

 .موت ؾمـي صممتصملم وموئتلم

مقمم  -واؾمؿ أيب اًمزكود قمٌااه سمـ ذيمقان اعماين -قمٌااًمرنـ سمـ أيب اًمزكود  (5

ىمريش  ىمول قمـف اسمـ طمجر:  اوق شمغػم طمػظف عمو ىمام سمغااد  ويمون ومؼقفو  

ــي ــع وؾمــٌعلم وموئ ــي ومحؿــا  مــوت ؾمـــي أرسم ــع وزم ظمــراج اعمايـ ــف أرسم   وًم

 .وؾمٌعقن ؾمـي

أطمـا   اسمـ أيب ذئى. واؾمؿف حمؿـا سمــ قمٌـااًمرنـ سمــ اعمغـػمة سمــ احلـورث (6

أقمــمتم اعمايـــي اعمـــقرة  ىمــول قمـــف اسمـــ طمجــر: صمؼــي ومؼقــف ومووــؾ  شمــقذم ؾمـــي 

 .هـ  وىما أظمرج طماي ف أ حوب إمفوت اًم159ًًهـ وىمقؾ 158

                                                 
  ماكظر شمرمجتف مػصؾي ذم اًمعاد اخلومس مـ ؾمؾًؾي أقممتم أهؾ اًمٌقً   (1)

 م(467)شمؼريى اًمتفذيى    (2)

 م(222) اعمرضمع اًمًوسمؼ   (3)

 م(348) اعمرضمع اًمًوسمؼ   (4)

 م وهو الذي روى عن احلسن بن زيد حديث احلجامة ادتودم (493) اعمرضمع اًمًوسمؼ   (5)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

ــق ؾمــػقون اًمؽــق (7 ــرؤاد  أسم ــق  اًم ـــ مؾ ـــ اجلــراح  سم ــع سم ــف ويمق ــول قمـ  ذم  ىم

اسمـــ طمجــر: صمؼــي طمــوومظ قموسمــا  مــوت ذم  ظمــر ؾمـــي ؾمــً وأول ؾمـــي ؾمــٌع 

 .وشمًعلم وموئي  وًمف ؾمٌعقن ؾمـي

أسمق أويس  واؾمؿف قمٌـااه سمــ قمٌـااه سمــ أويـس سمــ موًمـؽ سمــ أيب قمـومر  (8

إ ٌحل  اعماين  ىمريى موًمؽ و فره  ىمول قمـف اسمـ طمجر:  اوق هيؿ  

 .موت ؾمـي ؾمٌع وؾمتلم وموئي

 .ه سمـ يم ػم سمـ ضمعػر سمـ أيب يم ػم إكصوري  ىمول قمـف اسمـ طمجر: مؼٌقلقمٌاا (9

اًمُعَؼــقكم  أسمــق ؾمــفقؾ  –سمضــؿ اعمفؿؾــي وسموعم ؾ ــي  -زيــود سمـــ قمٌــااه سمـــ قُممتصمــي   (18

 .احلراين  كوب ذم اًمؼضوء قمـ أظمقف هبو  ىمول قمـف اسمـ طمجر: وصمؼف اسمـ معلم

*      *      * 

 والتعديل :أهم ما قاله فوه أئمة اجلرح            

ىمــول اسمـــ ؾمــعا: يمــون قموسمــاا صمؼــي  وعمــو طمًٌــف اعمـصــقر  يمتــى اعمفــاي إمم 

قمٌااًمصؿا سمـ قمكم وازم اعمايـي سمعا احلًـ  أن أرومؼ سموحلًـ ووؾمع قمؾقـف ومػعـؾ  

ومؾؿ يزل مع اعمفاي طمتك ظمرج اعمفاي ًمؾحٍ ؾمـي وهق معف ومؽون اعموء ذم اًمطريـؼ 

ومهـ احلًــ يريـا مؽـي   ىمؾقمت  ومخٌم اعمفاي قمـغم مــ معـف اًمعطـش ومرضمـع 

                                                 
 م (581)شمؼريى اًمتفذيى    (1)

 م (389) اعمرضمع اًمًوسمؼ   (2)

 م (318) اعمرضمع اًمًوسمؼ   (3)

 م (228) اعمرضمع اًمًوسمؼ   (4)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 .وموؿمتؽك أيومو وموت

 .ىمول اًمعجكم: احلًـ سمـ زيا سمـ احلًـ سمـ قمغم سمـ أيب ـموًمى ماين صمؼي

  وىمول: روى قمـف موًمؽ سمـ أكس وحمؿا ((اًم ؼوت))ذيمره اسمـ طمٌون ذم يمتوسمف 

 .سمـ إؾمحوق وأهؾ اعمايـيا

ر ممـو روى ىمول اسمـ قماي: يروي أطموديٌ معضؾي  وأطمودي ف قمــ أسمقـف أكؽـ

 .قمـ قمؽرمي

 : احلًـ سمــ زيـا سمــ احلًــ سمــ قمـكم ((اعمغـل ذم اًمضعػوء))ىمول اًمذهٌل ذم 

 .سمـ أيب ـموًمى  وعػف اسمـ معلم وىمقاه همػمها

 : احلًـ سمـ زيـا سمــ احلًــ سمــ قمـكم ((شمؼريى اًمتفذيى))ىمول اسمـ طمجر ذم 

رة اعمايــي سمـ أيب ـموًمـى  أسمـق حمؿـا اعمـاين   ـاوق هيـؿ  ويمـون ومووـمت  وزم إمـا

 .ًمؾؿـصقر  مـ اًمًوسمعي  موت ؾمـي صمامن وؾمتلم وهق اسمـ مخس وصمامكلم

*      *      * 

                                                 
 م 2/243: شمؼريى اًمتفذيى   (1)

 م1/294معرومي اًم ؼوت:    (2)

 م6/168اًم ؼوت:    (3)

 م1/283 :اًمضعػوء واعمؽمويملم ٓسمـ اجلقزي   (4)

 م1/159 :اعمغـل ذم اًمضعػوء   (5)

 م7/196 :ًمًون اعمقزان :واكظر شمرمجتف ذم  (161)ى اًمتفذيى شمؼري   (6)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 :واليته للمدينة ادنورة           

ــقاد  ووٓه  ــا إضم ــا أطم ـــ زي ـــ سم ــون احلً ــاادي: يم ــى اًمٌغ ــول اخلطق  ىم

أسمق ضمعػر اعمـصقر اعمايـي مخـس ؾمــلم  صمـؿ همضـى قمؾقـف ومعزًمـف  واؾمتصـػك يمـؾ 

ااد  ومؾــؿ يــزل حمٌقؾمــو طمتــك مــوت اعمـصــقر ووزم اعمفــاي  رء ًمــف  وطمًٌــف سمٌغــ

 . ..... وملظمرضمف مـ حمًٌف ورد قمؾقف يمؾ رء ذهى ًمف

ىمول اًمذهٌل: وىما وزم اعمايـي ًمؾؿـصقر مخس ؾمـلم  صمؿ قمزًمف و ودره  صمـؿ 

 .ؾمجـف  ومؾام وزم اعمفاي أـمؾؼف وأيمرمف وأدكوه

*      *      * 

 :من مكارم أخالقه           

 اه قمــ احلًــ سمــ أيب سمؽـر ىمـول: أظمؼمكـو احلًــ سمــ حمؿـا ذيمر اعمزي سمًـ

سمـ حيقك اًمعؾقي ىمول: طماصمـل ضماي ىمول: طماصمـو قمكم سمـ إسمراهقؿ سمـ احلًـ ىمول: ا

طماصمـل قمؿل قمٌقااه سمـ طمًـ وقمٌااه سمـ اًمعٌوس ىموٓ: يمـون أول مـو قمـرف سمـف 

ذف احلًـ سمـ زيا  أن أسمـوه شمـقذم وهـق همـمتم طمـاث  وشمـرك ديــو أرسمعـي  ٓف 

ديـور  ومحؾػ احلًـ سمـ زيا أن ٓ يظؾ رأؾمف ؾمؼػ سمقـً  إٓ ؾمـؼػ مًـجا أو 

ؾمؼػ سمقً رضمؾ يؽؾؿف ذم طموضمي  طمتك يؼيض ديـ أسمقف  ومؾـؿ يظـؾ رأؾمـف ؾمـؼػ 

 .سمقً طمتك ىمه ديـ أسمقف

                                                 
 م7/389 :شموري  سمغااد   (1)

 م2/248 مقزان آقمتاال:   (2)

 م163 - 6/152 :هتذيى اًمؽامل   (3)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 :هـــــوفات           

سمعا أن قموش احلًـ سمـ زيا مخًو وصمامكلم ؾمــي  اكتؼـؾ إمم رنـي رسمـف شمعـومم 

 .وؾمتلم وموئي مـ هجرة اعمصطػك  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ ؾمـي صمامن

*      *      * 

 :جد السودة ىفوسة           

   أظمؼمكــو أسمــق كٍمــ هموًمــى سمـــ أنــا سمـــ اعمًــؾؿ ىمــول اسمـــ قمًــويمر: أظمؼمكــو

   أظمؼمكـو ؿـا سمــ أيؿــ اًمـايـقري ىمـراءة قمؾقـفأسمق قمٌااه حمؿا سمـ إسمـراهقؿ سمــ حم

حمؿا سمـ قمٌـااه سمــ    أكٌل أسمق ؾمؾقامنإضموزة ًـ قمكم سمـ مقؾمك سمـ احلًلمأسمق احل

   قمــ ضمـاه أيبأيب معنم طماصمـو قمــ أسمقـف   أظمؼمكو أيب ىمول احلًلم سمـأنا اًمرسمعل

 ذي اًمـايـ واًمػضـؾ : يمون قمكم سمـ أيب ـموًمى اؿمؽمط ذم  اىمتف أهنو إمممعنم ىمول

زيـا سمــ : وموكتفـً  ـاىمتف ذم زمــ اًمقًمقـا سمــ قمٌـااعمؾؽ إمم مـ أيموسمر وًماه  ىمول

  ومـوزقمف ومقفو أسمق هوؿمؿ قمٌااه سمــ حمؿـا ومؼـول أكـً احلًـ سمـ قمكم سمـ أيب ـموًمى

شمعؾؿ أين وإيوك ذم اًمـًى ؾمقاء إمم ضماكو قمكم وإن يموكً وموـمؿي مل شمؾاين ووًماشمؽ 

ومنن هذه اًمصاىمي ًمعكم وًمقًً ًمػوـمؿي وأكـو أومؼـف مــؽ وأقمؾـؿ سموًمؽتـوب واًمًــي 

ي إمم اًمقًمقا سمــ قمٌـااعمؾؽ سمامشـؼ طمتك ـموًمً اعمـوزقمي سمقـفام ومخرج زيا مـ اعمايـ

ومؽؼم قمـاه قمغم أيب هوؿمؿ وأقمؾؿف أن ًمف ؿمقعي سموًمعراق يتخذوكف إمومـو وأكـف يـاقمق 

إمم كػًف طمقٌ يمون ومقىمع ذًمؽ ذم كػس اًمقًمقا ووىمر ذم  اره و ـاق زيـاا ومـقام 

  ويمتى ج اسمـتف كػقًي اسمـي زيا سمـ احلًـذيمره ونؾف مـف قمغم ضمفي اًمـصقحي وشمزو

                                                 
 م6/163 :هتذيى اًمؽامل  6/168 :اًم ؼوت   (1)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

  وأكػذ سمؽتوسمف رؾمـقٓ ىمو ـاا سموعمايـي ذم إؿمخوص أيب هوؿمؿ إًمقفقمومؾف اًمقًمقا إمم 

يليت سمليب هوؿمؿ ومؾام و ؾ إمم سموب اًمقًمقا أمر سمحًٌف ذم اًمًجـ ومؿؽـٌ ومقـف مـاة 

   ومؽـون أول قمكم سمـ أيب ـموًمى ومؼـام قمـغم اًمقًمقـاومقوما ذم أمره قمكم سمـ احلًلم سمـ 

 اعمـممـلم مـو سمـول  ل أيب سمؽـر يـو أمـػم  :مو اومتت  سمف يممتمف طملم دظمؾ قمؾقـف أكـف ىمـول

 ـغم اه قن و ل رؾمـقل اه و ل قمؿر و  ل قم امن يتؼرسمقن سمآسموئفؿ ومقؽرمقن وحيٌ

يتؼرسمقن سمف وممت يـػعفؿ ذًمؽ ومقؿ طمًًٌ اسمـ قمؿـل قمٌـااه سمــ حمؿـا قمؾقف وؾمؾؿ 

ـمقل هذه اعماة ىمول سمؼقل اسمـ قمؿؽام زيا سمــ احلًــ ومنكـف أظمـؼمين أن قمٌـااه سمــ 

ل وياقمق إمم كػًف وأن ًمف ؿمقعي سموًمعراق ىما اختذوه إمومو ىمول ًمـف حمؿا يـتحؾ اؾمؿ

أو مو يؿؽـ أن يؽقن سملم اسمـل اًمعؿ مـوزقمـي ووطمشـي يمـام يؽـقن  :قمكم سمـ احلًلم

سملم إىمورب ومقؽذب أطمامهو قمغم أظمر وهذان يمون سمقـفام يمذا ويمذا وملظمؼمه ظمؼم 

ا مـو يمـون ىمـا  اىمي قمكم سمـ أيب ـموًمى ومو ضمرى ومقفو طمتـك زال قمــ ىمؾـى اًمقًمقـ

ىما ومعؾـً  :وملكو أؾملًمؽ سمؼراسمتـو مـ كٌقؽ عمو ظمؾقً ؾمٌقؾف ومؼول :صمؿ ىمول ًمف  ظمومره

وملىموم أسمق هوؿمؿ سمامشؼ حيي  ؾـس اًمقًمقـا  ومخغم ؾمٌقؾف وأمره أن يؼقؿ سمحيشمف

ويؽ ر قمـاه ويًومره طمتك إذا يمون ذات ًمقؾي أىمٌؾ قمؾقف اًمقًمقا ومؼول يـو أسمـو اًمٌــوت 

ل ًمـف أسمـق هوؿمـؿ أشمعـػمين سموًمٌــوت ومؼـا يمـون كٌـل اه ًمؼا أهع اًمشـقى إًمقـؽ ومؼـو

أسمو سمـوت ومـلي ؿاا ظمػم اًمؼميي ؿمعقى أسمو سمـوت ويمون كٌل اه ًمقط أسمو سمـوت ويمون حم

قمقى قمكم ومقام قمػمشمـل سمف ومغضى اًمقًمقا مـ ىمقًمف ىمول ًمـف إكـؽ رضمـؾ حتـى اعمـامراة 

رج ومقفـو ومورطمؾ قمـ ضمقاري ىمول كعؿ واه أرطمؾ قمـؽ ومام اًمشوم زم سمقـمـ وٓ أقمـ

إمم ضمقارك  قمغم ؿمجـ وًمؼا ـمول ومقفو مهل ويم ر ومقفو ديـل ومو أكو ًمؽ سمحوما وٓ

ًمعوئا وهنض وىما أطمػظ اًمقًمقا ومخرج قمـ دمشؼ متقضمفـو إمم اعمايــي ومـاس إًمقـف 

اًمقًمقا إكًوكو يٌقع اًمؾٌـ وومقف اًمًؿ ويمون قمٌااه حيى اًمؾـٌـ ويشـتفقف ومؾـام ؾمـؿعف 



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

وؿمؽمى ًمف مــف ومنمـسمف وملوضمعـف سمطــف واؿمـتا سمـف يـودي قمغم اًمؾٌـ شموىمً إًمقف كػًف وم

إمر وملمر أ حوسمف ومغاوا سمف إمم احلؿقؿي وهبو حمؿا سمـ قمكم سمـ قمٌااه سمــ قمٌـوس 

ومـزل قمؾقف ومؿروف وأطمًـ إًمقف ومؾام طميشمف اًمقوموة أوىص إمم حمؿا سمــ قمـكم سمٌقتـف 

 وقمؾؿف وأؾمٌوسمف يمؾفو وأمر ؿمقعتف اًمؽقًوكقي سموٓئتامم سمف وماومـ.

ـ قمٌااعمؾؽ وىما روي أن  .وؾمـذيمر ذًمؽ ذم شمرمجتف  اًمذي ؾمؿ أسمو هوؿمؿ ؾمؾقامن سم

*      *      * 

 :اء علوهاـثناء العلم           

ىمول اسمـ يم ػم: كػقًي سمـً أيب حمؿا احلًـ سمـ زيـا سمــ قمـغم سمــ أيب ـموًمـى 

اًمؼرؿمقي اهلوؿمؿقي  يمون أسمقهو كوئٌو ًمؾؿـصـقر قمـغم اعمايــي اًمـٌقيـي مخـس ؾمــلم صمـؿ 

عزًمف قمـفو وأظمذ مـف يمؾ مو يمون يؿؾؽف ومو يمون مجعـف مـفـو همضى اعمـصقر قمؾقف وم

وأودقمف اًمًجـ سمٌغااد ومؾؿ يزل سمف طمتك شمقذم اعمـصقر وملـمؾؼف اعمفـاي وأـمؾـؼ ًمـف 

يمؾ مو يمون أظمذ مــف وظمـرج معـف إمم احلـٍ ذم ؾمــي صمـامن وؾمـتلم وموئـي ومؾـام يمـون 

رمي قمـ وىما روى ًمف اًمـًوئل طماي ف قمـ قمؽ  سموحلوضمر شمقذم قمـ مخس وصمامكلم ؾمـي

اسمـ قمٌوس أن رؾمقل اه  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ اطمتجؿ وهؿ حمرم وىما وـعػف 

اسمـ معلم واسمــ قمـاي ووصمؼـف اسمــ طمٌـون وذيمـره اًمـزسمػم سمــ سمؽـور وأصمــك قمؾقـف ذم 

واعمؼصـقد أن اسمـتـف كػقًـي دظمؾـً اًمـايور اعمٍمـيي مـع زوضمفـو   ريوؾمتف وؿمفومتف

ت مـول  وملطمًــً إمم اًمــوس   وملىمومـً هبـو ويموكـً ذاإشحاق بن جعػـراعمم ـ 

وعمو   واجلَْذَمك واًمزمـك واعمرى وقمؿقم اًمـوس  ويموكً قموسماة زاهاة يم ػمة اخلػم

                                                 
 م377-19/375 :شموري  دمشؼ   (1)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

ورد اًمشوومعل مٍم أطمًـً إًمقف ويمون رسمام  غم هبو ذم ؿمفر رمضون وطمـلم مـوت 

وعمــو شمقومقــً قمــزم زوضمفــو   أمــرت سمجـوزشمــف وملدظمؾــً إًمقفــو اعمـــزل ومصــؾً قمؾقــف

إمم اعمايـي اًمـٌقيي ومؿـعف أهؾ مٍم مــ ذًمـؽ وؾمـلًمقه أن يـؼؾفو  إشحاق بن جعػر

أن ياومـفو قمـاهؿ وماومـً ذم اعمـزل اًمذي يموكً شمًؽـف سمؿحؾي يموكً شمعـرف ىمـايام 

سمارب اًمًٌوع سملم مٍم واًمؼوهرة ويموكً ووموهتو ذم ؿمفر رمضـون مــ هـذه اًمًــي 

 وإمم أن ىمـا سمـوًمغ :ىمؾـً  وٕهـؾ مٍمـ ومقفـو اقمتؼـود :ومقام ذيمره اسمـ ظمؾؽون ىمول

هنؿ يطؾؼـقن نؾمقام قمقام مٍم ومـهؿ ومقفو وذم همػمهو يم ػما ضماا وٓاًمعومي ذم اقمتؼود

ومقفـو قمٌـورات سمشـقعي  وزومـي شمـمدي إمم اًمؽػـر واًمنمـك وأًمػوفمـو يم ـػمة يـٌغـل أن 

يعرومقا أكف ٓ دمقز ورسمـام كًـٌفو سمعضـفؿ إمم زيــ اًمعوسمـايـ وًمقًـً مــ ؾمـمتًمتف 

مــ اًمـًـوء اًمصـوحلوت وأ ـؾ قمٌـودة واًمذي يـٌغل أن يعتؼا ومقفو مو يؾقؼ سمؿ ؾفو 

إ ـوم مـ اعمغوٓة ذم اًمؼٌقر وأ حوهبو وىما أمر اًمـٌل  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ 

سمتًقيف اًمؼٌقر وـمؿًفو واعمغوٓة ذم اًمٌنم طمرام  ومـ زقمؿ أهنو شمػؽ مـ اخلشى 

 .أو أهنو شمـػع أو شمي سمغػم مشقةي اه ومفق منمك رنفو اه وأيمرمفو

اًمًـقاة )اًمايـ أيب اعمحوؾمـ يقؾمػ سمــ شمغـرى سمـردى إشمـوسمؽل: ىمول مجول 

كػقًي اسمـي إملم احلًـ سمـ زيا سمـ اًمًقا احلًـ سمـ قمكم سمـ أيب ـموًمى اهلوؿمـؿقي 

وهـل  ـوطمٌي اًمؽرامـوت  ... احلًـقي احلًقٌي  وطمٌي اعمشفا سملم مٍم واًمؼـوهرة

 .(واًمؼمهون وىما ؿموع ذيمرهو ذىًمو وهمرسًمو

*      *      * 

                                                 
 م263-18/262 :اًمٌاايي واًمـفويي   (1)

 م2/232 :اًمـجقم اًمزاهرة ذم مؾقك مٍم واًمؼوهرة   (2)
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 :السودة ىفوسة ن القصائد التي مدحت هبام           

و يمون اًمشعر وؾمقؾي ًمؾتعٌػم قمام سمااظمؾ اًمشوقمر مـ اعمشوقمر وإطموؾمـقس  عم

ووٓء مطؾـؼ ًمٌقـً   قموش اًمؽ ػم مـ اعمًـؾؿلم قمـغم طمـىم ظمـوًمص ٕهـؾ اًمٌقـً

اًمـٌقة  رهمؿ أَن طمى أهؾ اًمٌقـً واًمـقٓء هلـؿ  يمـون ُيعـاُّ ضمريؿـي حيوؾمـى قمؾقفـو 

واًمعٌوس مـ يؼع ومقفو مـ رقمقتفؿ  يمام طمصؾ مع دقمٌؾ اخلزاقمـل طمؽوم سمـل أمقي 

 .اًمذي ماح أهؾ اًمٌقً وأؿمود سمػضؾفؿ يم ػًما  ومعوش قمؿره منمدا

طملم امتـاح اإلمـوم زيــ اًمعوسمـايـ اسمــ اإلمـوم  ويمام طمصؾ مع اًمػرزدق

                                                 
قُمرف سمشوقمر أهؾ اًمٌقً  شمقذم قمـ سمضع وشمًـعلم   (هـ246)أسمق قمكم دقمٌؾ اخلزاقمل اعمتقرم ؾمـي    (1)

وهل ىمصقاة أًمؼوهو قمـغم مًـومع  ((... ماارس  يوت))ؾمـي  ومـ أروع ىمصوئاه شمؾؽ اًمتل شمعرف 

 ؾقفام ؾممتم اه  وومقفو يؼقل:اإلموم قمكم اًمروو اسمـ اإلموم مقؾمك اًمؽوفمؿ قم

 ومؽقــػ أداوي مـــ ضمــًقى زم واجلــقى؟

 

ــــــوت ــــــؼ واًمتٌع ــــــؾ اًمػً ــــــي َأْه  ُأَمق

ـــــود ذم اًمؼصـــــقر َمُصـــــقَكيٌ   ـــــوت زي  سمـ

 

ـــــــــــقات ـــــــــــقل اه ذِم اًمػؾ  و ل رؾم

ــــورق  ــــو ذر ذِم إرض ؿَم ــــلسمؽقفؿ َم  ؾَم

 

ــــؾقات ــــػم سموًمص ــــودي اخل ــــودى ُمـَ  وَك

ـــو   ومـــو ـمؾعـــً ؿمـــؿس َوطَمـــون هُمروهُب

 

ـــــــ ـــــــؾ أسمؽِ ـــــــاواتوسموًمؾق  قفؿ وسموًمغ

ـَ سَمْؾَؼًعـــــو  ٌَْح  ديـــــور رؾمـــــقل اه أْ ـــــ

 

ــــــــَراِت  ـُ احُلُج ــــــــُؽ ًْ ــــــــود شَم  و ل زي

 و ل رؾمـــــقل اه شُمـــــْاَمك ُكُحـــــقُرُهؿ 

 

ـــــــــقا اًمًــــــــــُّرسَموت  و ل زيـــــــــود  ِمـُ

ٌَك طَمــــــريُؿفؿ  ــــــ ًْ  و ل رؾمــــــقل اه شُم

 

 و ل زيـــــــــود َرسَمـــــــــُي احلََجــــــــــمتِت 

ـــــقُمفؿ  ًُ ـــــٌػ ضُم  و ل رؾمـــــقل اه ُكْح

 

 ُظ اًمَؼٍَمـــــــــاِت و ل زيـــــــــوٍد هُمّؾـــــــــ

 .(47 - 37)ديقان دقمٌؾ اخلزاقمل  :اكظر 

 هــ  38هق مهوم سمــ هموًمـى سمــ  عصـعي اًمتؿقؿـل اًمـاارمل  أسمـق ومـراس  وًمـا ؾمــي  :اًمَػَرزَدق   (2)

 وهــق ؿمــوقمر مشــفقر ومعــروف مـــ أهــؾ اًمٌٍمــة  ًمؼــى سمــوًمػرزدق: جلفومــي وضمفــف وهمؾظــف. 

 مهـ114شمقذم ذم سموديي اًمٌٍمة  وىما ىمورب اعموئي وذًمؽ ؾمـي 
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 احلًلم سمـ قمكم را اه قمـفام ىموئمت:

ٌَطحـوُء َوـمَلشَمـفُ   َهذا اًَمذي شَمعـِرُف اًم

 

ـــَرمُ  ـــؾُّ َواحلَ ـــُف َواحِل ًُ َيعِروُم ـــ ٌَق  َواًم

ـــؿُ   ِف ـــوِد اهَِ يُمؾ  ـــػِم قِمٌ ـُ ظَم ـــ ـــذا اسِم  َه

 

ــؿُ  ــلُّ اًمطــوِهُر اًمَعَؾ ــلُّ اًمـَِؼ ــذا اًمَتِؼ  َه

ــفُ   ًَ ضموِهَؾ ــٍي إِن يُمـــ ـُ وموـمَِؿ ــ  َهــذا اسِم

 

ِه َأكٌِقــــوُء اهَِ ىَمــــا ظُمتِؿــــقا  سمَِجــــا 

ــوِئِرهِ   ــذا سمِض ـــ َه ــَؽ َم ــقَس ىَمقًُم  َوًَم

 

 شَمعِرُف َمــ أَكَؽـرَت َواًمَعَجـؿُ اًمُعرُب 

ـــام  ـــَؿ َكػُعُف ـــوٌث قَم ـــِف هِمق ـــو َيَاي  يمِؾت

 

ــــَامُ  ــــو قَم  ُيًــــَتقيَمػوِن َوٓ َيعرومُه

 ؾَمـــفُؾ اخلَؾقَؼـــِي ٓ خُتشـــك سَمـــقاِدُرهُ  

 

ـُ اخلَؾــِؼ َواًمِشــَقؿُ َيزيــُـُف ا  صمـــوِن طُمًــ

ـــِاطمقا  ـــوُل َأصمؼـــوِل َأىمـــقاٍم إِذا اوِمُت  َنّ

 

 ــــَاُه َكَعـــؿُ طُمؾـــُق اًمَشـــامِئِؾ حَتؾـــق قمِ 

ِاهِ   ّٓ ذم شَمَشــــفُّ ــــطُّ إِ  مــــو ىمــــوَل ٓ ىَم

 

ـــؿُ  ـــً َٓءُه َكَع ُا يموَك ـــفُّ ـــقٓ اًمَتَش  ًَم

ــَعً  ــَي سمِوإِلطمًــوِن وَموِكَؼَش َي ــَؿ اًمؼَمِ  قَم

 

 قَمـفو اًمَغقوِهـُى َواإِلمـمتُق َواًمَعـَامُ 

 إِذا َرَأشمــــُف ىُمــــَريٌش ىمــــوَل ىموِئُؾفــــو 

 

 إمِم َمؽـــوِرِم َهـــذا َيـَتفـــل اًمَؽــــَرمُ 

ــفِ يُ   ـــ َمفوسَمتِ ــوًء َوُيغهــ ِم  غيضــ طَمق

 

ـــــؿُ  ًِ ّٓ طمـــــلَم َيٌَت ـــــُؿ إِ ـــــام ُيَؽَؾ  وَم

ـــــٌؼ   ـــــُف قَمٌِ ـــــُزراٌن رحُي ـــــِف ظَمق  سمَِؽػ 

 

 ِمـــ يَمــػ  َأرَوَع ذم قِمركقـِــِف ؿَمــَؿؿُ 

ــــفِ   ــــوُن راطَمتِ ــــُؽُف قِمروم ًِ  َيؽــــوُد ُيؿ

 

ــو ضمــوَء َيًــَتؾِؿُ  ـُ احلَطــقِؿ إِذا م ــ  ُريم

ـــــــ  ـــــــامًو َوقَمَظَؿ ـــــــُف ىِم وَم  فُ اهَُ َذَ

 

 ضَمــرى سمِــذاَك ًَمــُف ذم ًَمقطِمــِف اًمَؼَؾــؿُ 

ــــً ذم ِرىمــــوهِبِؿُ   ًَ ــــِؼ ًَمق  َأيُّ اخلمَتِئ

 

ــــــؿُ  ــــــُف كَِع ــــــذا َأو ًَم ــــــِي َه ََوًمَِق َٕ 

ـــَي ذا  ـــُؽر َأَوًمَِق ـــُؽِر اهََ َيش ــــ َيش  َم

 

ًِ َهــذا كوًَمــُف إَُمــؿُ  ـُ ِمـــ سَمقــ  وَموًمــاي

ـت  ـِ اًَمتل ىَمٍُمَ  ُيـؿك إمِم ُذرَوِة اًماي

 

 يُمػُّ َوقَمــ إِدرايمِفـو اًمَؼـَامُ قَمـفو إَ 

ــفُ    ًَم
ِ
ــوء ُه داَن وَمضــُؾ إَكٌِق ــاُّ ـــ ضَم  َم

 

ـــؿُ  ـــُف إَُم ـــً ًَم ـــِف داَك  َووَمضـــُؾ ُأَمتِ
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ــــفُ  ـــــ َرؾمــــقِل اهَِ َكٌَعُت  ُمشــــَتَؼٌي ِم

 

ـــؿُ  ـــُف إَُم ـــً ًَم ـــِف داَك  َووَمضـــُؾ ُأَمتِ

 َيـَشؼُّ صَمقُب اًمُاضمك قَمـ كـقِر هُمَرشمِـفِ  

 

 ـ إِذاىمِفو اًمظَُؾـؿُ يَموًمَشؿِس شَمـجوُب قمَ 

ـٌ َوسُمغُضــُفؿُ   ٌُُّفؿ ديــ ــ طُمــ  ِمـــ َمعنَمٍ

 

ـــؿُ  ـــرهُبُُؿ ُمـجـــًك َوُمعَتَص ـــٌر َوىُم  يُمػ

ــــُرُهؿُ   ــــِر اهَِ ِذيم ــــَا ِذيم ــــَاٌم سَمع  ُمَؼ

 

ـــؿُ  ـــِف اًمَؽؾِ ـــقٌم سمِ  َوخَمت
ٍ
ـــاء ـــؾ  سمِ  ذم يُم

 إِن قُمــَا َأهــُؾ اًمُتؼــك يمــوكقا َأئَؿــَتُفؿ 

 

َرضِ   ىمقَؾ ُهـؿُ  أَو ىمقَؾ َمـ ؿَمػُم أَهِؾ ٕا

 ٓ َيًـــَتطقُع ضَمـــقاٌد سَمعـــَا ضمـــقِدِهؿُ  

 

ــــقا ــــقٌم َوإِن يَمُرم ــــااكقِفُؿ ىَم  َوٓ ُي

ــً  ــٌي َأَزَم ــو َأزَم ــقُث إِذا م ــُؿ اًمُغق  ُه

 

ٌَـلُس حُمَتـِامُ  ؾُمُا أؾُمُا اًمنَمـى َواًم  َوٕا

ِفـؿُ    ٓ ُيـِؼُص اًمُعُن سَمًـطًو ِمــ َأيُمػ 

 

 ؾِمــّقوِن َذًمِــَؽ إِن َأصمــَروا َوإِن قَمــِامقا

ٌ ِفؿُ   ٌَؾــقى سمُِحــ ــ َواًم  ُيًــَتاوَمُع اًمنَمُّ

 

ــِف اإِلطمًــوُن َواًمـــَِعؿُ  بُّ سمِ  َوُيًــؽَمَ

 
 ومًجـف اعمؾؽ هشوم سمـ قمٌااعمؾؽ إمقي  وىمصتف ذم ذًمؽ مشفقرة.

مو قمـا -هـ 244إموم اًمؾغي اًمعرسمقي  اعمتقرم  -ويمام طمصؾ مع اسمـ اًمًؽقً 

عٌـود  طمقـٌ يمـون يـمدب أوٓد أومص  سمػضؾ احلًـلم أَمـوَم اخلؾقػـي اعمتقيمـؾ اًم

اخلؾقػـي اعمتقيمـؾ اًمعٌــود  ويمـون يؿقــؾ إمم مـذهى مـــ يـرى شمؼــايؿ قمـكم سمـــ أيب 

 را اه قمـف.ـموًمى 

: وؿموورين اسمـ اًمًؽقً ذم مـودمـي اعمتقيمـؾ (هـ273ت )ىمول أنا سمـ قمٌقا 

هق مـع اعمتقيمـؾ إذ أىمٌـؾ اسمــوه اعمعتـز  ومٌقـوومـفقتف  ومحؿؾ ىمقزم قمغم احلًا وكودمف  

اعمميا ومؼول اعمتقيمؾ: يو اسمــ اًمًـؽقً  أيـام أطمـىُّ إًمقـؽ اسمــوي هـذان أم احلًــ و
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واحلًلم؟ ومغضى اسمـ اًمًؽقً مـ اسمـقف  وذيمر احلًــ واحلًـلم سمـام مهـو أهؾـف. 

 وملمر إشمراك ومااؾمقا سمطـف  ومحؿؾ إمم داره  ومامت.

 ؽ.وىمقؾ إكف ىمول: واه  إَن ىمـؼم ظمودم قمكم را اه قمـف ظمػم مـؽ ومـ اسمـق

 ومؼــوًمقا: ؾُمــؾقا ًمًــوكف مـــ ىمػــوه  ومػعؾــقا ذًمــؽ ومــامت  وذًمــؽ خلؿــس مـــ 

ؿمفر رضمى ؾمــي أرسمـع وأرسمعـلم وىمقـؾ: ؾمــي ؾمـً وأرسمعـلم  وسمؾـغ قمؿـره اصمـتـلم 

 .ومخًلم ؾمـي

وموًمًقاة كػقًي مـ ؾممتًمي رؾمقل اه  غم اه قمؾقـف و ًمـف وؾمـؾؿ وهـل طمػقـاة 

قر قمشـؼ اعمٍمـيلم ًمؾعؾـامء اإلموم قمكم يمرم اه وضمفـف وعمـو قموؿمـً ذم مٍمـ  ومشـف

وإوًمقوء واًمصوحللم  ومؽقػ إذا اضمتؿعً شمؾؽ اخلصول احلؿقـاة ًمؾـًـقٌي إ ـقؾي  

 اًمًقاة كػقًي: ًمذًمؽ ماطمفو اًمشعراء يم ػًما ذم ىمصوئاهؿ  ومؿـ شمؾؽ اًمؼصوئا:

 وطمى اًمؼمدة اعمشفقرة ذم ماح اعمصطػك  ـغم  - أوال: قول البوصري

                                                 
 م1/186: وؿمذرات اًمذهى  12/18: ىمصي ىمتؾف ذم ؾمػم أقممتم اًمـٌمتء :اكظر   (1)

وهق ذف اًمايـ حمؿا سمـ ؾمعقا سمـ نـود سمــ حمًــ اًمصــفوضمل   (68-57)ديقان اًمٌق ػمي    (2)

ي مــ ىمؾعـي ّنـود  مــ يؽـك سمليب قمٌااه  أ ؾف مغريب يـتؿل إمم سمــل طمٌــقن مــ ىمٌقؾـي  ــفوضم

 أؿمفر ؿمققظمف:

  هـ.725أسمق طمقون إكاًمز اعمتقرم ؾمـي 

  هـ.734أسمق اًمػت  اسمـ ؾمقا اًمـوس اًمقعؿري اعمتقرم ؾمـي 

  هـ735قمز اًمايـ سمـ مجوقمي اعمتقرم ؾمـي.  

وهق مـ أؿمفر مـ ماح اًمـٌل  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ  وسمردشمف اًمتل امتاح هبو اًمـٌل مشـفقرة  

ي ًمف  وًمف هجوء ًمؽ ػم مـ اًمقفقد واًمـصـورى  شمـقذم رنـف اه شمعـومم سموإلؾمـؽـاريي ويمذًمؽ اهلؿزي

 =           هـ.696ؾمـي 



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 ىمول يؿاح اًمًقاة كػقًي:طمقٌ  -اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ 

ــــاُ  ــــف شُمًــــَتَػوُد اًمػقائ ــــِؽ مـ  ضَمـوسم

 

ــاُ  ــِؽ قَمقائ  وًمؾـــوس سموإلطمًــون مـ

 ومطقسمك عمــ َيًـَعك عمشـفِاِك اًمـذي 

 

ـــَعك اعمَشـــوِهاُ  ًْ ـــوُه شَم  شمَؽـــوُد إمم َمغـَ

ــــْت    إَذا َيَؿَؿْتــــُف اًمَؼوِ ــــُاوَن شَمَقَنَ

 

ــاُ  ــقفؿ   وإْن مَلْ َيًــلًُمقِك اعمَؼوِ   قمؾ

  ًِ َؼَؼــ ـْ ُهــَق َرايمِــعٌ حَتَ ٌُنَمــى عمــ  اًم

 

ـْ ُهـَق ؾَمـوضِماُ  ْل سمـِف وَمْضـمت َوَمـ  ُيَرضم 

ٌَوُن َواًمشــْقُى أْوضُمًفــو   وَمَعَػــَرِت اًمشــ

 

ـــا َواًمَؼَقاقِمـــاِ   سمـــِف َواًمَعـــذاَرى طُمَنً

 ُهــَق اعمـَْفــُؾ اًمَعــْذُب اًمَؽ ـِـػُم ِزطَموُمــفُ  

 

ـــاُ  َك َذاِئ ـْ ُدون وِرد  ـــ ـــاَم ِم ـــرِ ِْدُه وَم  وَم

ــــِف   ًُ إًمق ــــ ــــ أشمق ــــوُء خُمَ  َواًمَرضَم

 

ـــــْاُت إٓ َواعمخـــــ  َواِردُ  ـــــاَم قُم  وَم

ًُ سمـِف اعمـــك  ـْ َيــلس سمؾغـ  ومقـو ًَمـَؽ ِمـ

 

ــــ ٕىمَػــــوِل اًمَقًــــوِر َمؼوًمـِـــاُ   َوقُمْنٍ

ٓل َمَقاىمًعـــو  ـــزُّ  اًم
ِ
ـــوء ـَ اعم ـــ ـــذُّ ِم  أًم

 

ـــوردُ  ـــوُء سَم ـــآِن واعم ـــِا اًمَظْؿ  قمـــغم يَمٌِ

ــــيٌ   ًَ قؾَي ظَمــــػِم اًمَعــــوعملَم َكِػق
 ؾَمــــؾِ

 

ًْ سمـ ًْ حَمَوشمِـاُ ؾَمَؿ  ِؽ َأقْمـَراٌق وـَموسَمـ

 إذا ضمحات ؿمؿس اًمـفور وقوؤهو 

 

 وَمَػْضُؾِؽ مَلْ َُيَْحـْاُه ذم اًمـَـوس ضَموطِمـاُ 

ـَـــً اًمُعـــمت   سمآسموئـــؽ إـمفـــور ُزي 

 

ــاُ  ـــُْفْؿ وَمَراِئ ــُا اعمَْجــِا ِم ــوُت قِمْؼ ٌَ  وَمَح

 

                                                                                                                   
 وًمؼا ماطمف أمػم اًمشعراء أنا ؿمقىمل سمؼقًمف:=       

ـــــقى شمٌـــــع ـــــوب اهل ـــــودطمقن وأرسم  اعم

 

 ًمصـــوطمى اًمـــؼمدة اًمػقحـــوء ذي اًمؼـــام

ـــــــــــــف  ـــــــــــــفا أين ٓ أقمورو  اه يش

 

 رممـ ذا ُيعورض  ـقب اًمعـورض اًمعـ

ـــــ  ــــوسمطلم وَم ــــض اًمغ ــــو سمع ــــام أك  وإك

 

ـــــؿِ  ـــــذمؿ وٓ ُيَؾ ـــــؽ ٓ ُي ـــــٌْط وًمَق  يغ

ـــقى  ـــؽ طمـــى، ظمـــوًمٌص وه  ماحيـــف ومق

 

 و ـــودق احلـــى  ُيؿـــكم  ـــودق اًمؽؾـــؿ
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ًِ ِ َػوَت اعمْصـَطَػك َوقُمُؾقَمـفِ   َورِ صِم

 

 ٌُــــَقِة واطِمــــاُ وَمػضــــُؾُؽاَم ًَمــــْق ٓ اًمـُّ 

  ٌ  ومَؾــــْؿ يـًٌــــط إٓ سمِعْؾِؿــــِؽ قَمــــومِل

 

ــــاُ  ــــِاِك َزاِه ــــٌْض إٓ سمُزْه  َومَلْ َيـَؼ

ــَهو  ــؽُّ شُمْػيِضــ سمِن  ــو شَمـَْػ ــوِرُف َم  َمَع

 

ـْ  ِل أْنَـــَا َموضِمـــاُ   إمم َموضِمـــٍا ِمـــ

 ُييِضــــــُء حُمََقــــــوُه يَمــــــلَن ؾَمـــــــَوَءهُ  

 

ٌِْ  ؾَمورٍ ٍ ٍ أْو إمم اًمــَْجِؿ َ ـوقمِ   اُ إمم اًمصُّ

 إذا َمو َمَه ِمــُْفْؿ إَمـوُم ُهـًاى أشَمـك 

 

 إَمـــوُم ُهـــًاى َيـــْاقُمق إمم اهِ َراؿِمـــاُ 

  ٍَ ٌََؾ ـــَقِة َوضْمُفـــفُ  شَمـــ ٌُ ـْ ُكـــقِر اًمـُّ  ِمـــ

 

ــــَقاِهاُ  ــــقِن ؿَم ــــِف ًمِْؾُعُق ــــُف قَمَؾق  وَمِؿـْ

ـْ ىَمطِر ؾُمْحٌَفو   وومووً سمحور اًمعؾؿ ِم

 

 قمؾقــــف ومطوسمــــً ًمؾــــقراد اعمــــقارد

 كقو همـــروًرا وَمَعووَمَفـــورأى زيــــَي اًمـــاُّ  

 

 ومؾــقَس ًَمــُف إٓ قَمــغَم اًمَػْضــِؾ طَموؾِمــاُ 

 يمــــلَن اعمعــــوزم أهــــمتت سمغــــػمهِ  

 

ــو ومعوهــاُ  ـْ أَهؾَف ــ ًْ ِم ــ ــقٌع ظَمَؾ  ُرسُم

ـــــو  ـــــو وقُمُؾقُمَف  إذا ُذيمـــــرْت أقمامهُلَ

 

ــــاُ  ــــٌا وظَموًم ــــٌر وزي ــــو سَمْؽ ــــَر هل  أىَم

ــيٌ   ــقُل ىُمْرسَم  واًمَؼ
ِ
ٌَـِــل اًمَزْهــَراء

ــْؾ ًمِ  وَمُؼ

 

 ًــــوٌن ومــــقِفُؿ أو طَمَصــــوئاُ َيؽِــــؾُّ ًم

ـــل  ٌََ  َمـْطِِؼ ـــ ـــل وَملْ  ٌَُؽُؿ ىَمْؾٌ ـــ  أطَم

 

ــــاُ  وًمِ ًٌَي وُُيَ ــــ ًْ ـــــُؽؿ طِم ــــوِدُل قَم  ُُيَ

ٌُّؽؿ ًمؾــــوِس إٓ قَمِؼقـــَاةٌ    وَهـــْؾ طُمـــ

 

ـــَفو ذم اه شُمٌـَـــك اًمَؼَقاقِمـــاُ   قَمـــغَم أؾم 

ــــيٍ   ٌَ ــــو قمـــــ حَمَ  وإَن اقمتؼــــوًدا ظموًمًق

 

ــــــل  ًمَػوؾِمــــــاُ   َوِودم ًَمُؽــــــْؿ  ل اًمـٌَ

 وإين  ْٕرضُمـــق أْن ؾَمـــُقْؾِحَؼـِل سمُؽـــؿْ  

 

ـــاُ  ٌَوقِم ـــُى اعمَت ـــْاُكق اعمْطَؾ ـــل وَمَق  َوٓئ

اَة اًمَؼـــقِم ِمـــُْفْؿ قَمٌقـــُاُهؿْ    وَمــنَن َهَ

 

 وإَن طُمــُروَف اًمـُّْطــِؼ ِمـَْفــو اًمَزَواِئــاُ 

 

                                                 
 م[ب ل ج]سمؾٍ: أووء وأذق. اًمؼومقس اعمحقط     (1)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 وَمـــَاشمُؽْؿ أَكـــوٌس َكـــوَزقُمقيُمْؿ ؾِمـــَقوَدةً 

 

 وَمَؾــْؿ أْدِر ؾَمــوَداٌت ُهــُؿ َأْم أؾَمــوِودُ 

 أَراُدوا سمُؽْؿ يَمْقًاا وَمَؽـوُدوا ُكُػْقؾَمـُفؿْ  

 

 سمُؽـْؿ َوقَمـغَم إؿْمـَؼك شَمُعـقُد اعمَؽويـاُ 

ـْ   كَقو إًمـقِفْؿ وَمـنَن َمـ  وَمنْن طِمْقـَزِت اًمـاُّ

 

ـــاُ  ـــقفؿ ًمـوىم ـــْؾاًم إًم ـــو ؾَم ـــك َزْيَػَف  َكَػ

ـــْتُؽؿُ   ـــو َأسَم ـــو م ـــؿ أسمـوؤه ـــْق أكُؽ  َوًَم

 

ـــوُه َواًمِـــاُ  ـــوَن َمْقًُمـــقٌد ًمَِقلسَم ـــو يَم  َوَم

 إذا مو شمذيَمْرُت اًمَؼَضوَيو اًمتل ضَمـَرْت  

 

ــاُ  ــو اعمَراىِم ــَل ِمـَْف ــغَم ضَمـٌِْ ًْ قَم ــ  ُأىِمَض

يْمَرى قَمــكَمَ سمــمت ؾَمــمت   َوضَمــَاَدِت اًمــذ 

 

ــاُ  ــو ُأيموسم ضمك َم ــاُّ ــو ذم اًم ــُا ِمـَْف  ُأيَموسم

 أذم ِم ِؾ َذاَك اخلَْطُى َمو ؾُمَؾ ُمْغَؿـاٌ  

 

ـــ ـــِي ىَموقِم ـــ اًمَؼَراسم ـــوَم ذم َكٍْمِ  اُ وٓ ىَم

 شَمَعـــوفَمَؿ رُ ِْزًءا ومـــوًمُعُققُن ؿَمـــَقاظِمٌص  

 

ــَقاِماُ  ــويممِتُت ؾَم ــًي واًم  ــُف َدْهش  ًَم

َػ َيقَم اًمَطػ     يَمْقُؾ ِدَموئُؽؿْ  َوـُمػ 

 

ــِف َواًمــَاْمُع ضَموِمــاُ   إَذا اًمــَاُم ضَمــورٍ ٍ ومِق

ـــَاا  ـــو هَم ـــل  هِبَ ـــَا اًمـٌ ـــًي سمع ـــو ومِتـَ  ومَق

 

ــــوضمِ  ًَ ٌْـَــــك َم  اُ هُيَــــَاُم إِْيــــاَمٌن َوشُم

 ومو ومتــً سمعـا اسمــ قمؿـران ىمقمـف 

 

ــــام قمٌــــاوا إٓ ًمقفؾــــؽ قموسمــــا  سم

 يمـــــَذاَك أَراَد اُه ِمــــــُْؽْؿ َوِمــــــُْفؿُ  

 

ــــاُ  ــــُا ُمَعوكِ ــــقاَم ُيري ــــُف وم ــــقَس ًَم  َوًَم

ـْ ذم َذاَك حَمـْـُض ؾَمــَعوَدةٍ    َوًمــْق مَلْ َيُؽــ

 

ـقَػ هَموِمـاُ  ًَ  ًَمُؽْؿ ُدوهَنُؿ مَلْ َيغِؿا اًم

 اًمرضْمُس قمــفؿ وأْكُتؿ ُأكوٌس ُأْذِهَى  

 

 ومَؾقَس هَلُْؿ ظَمْطٌى وإْن ضَمـَؾ ضَموِهـاُ 

 

                                                 
لتعـودن فقفـا أشـاود صـبا يعـب بعضـؽم رقــاب ))ىمـا ضمـوء ذم احلـايٌ   ود: احلقـوتإؾمـوو   (1)

 م1/517 :ًمًون اًمعرب :اكظر ((بعض

 م[س م د]: رومع رأؾمف شمؽؼًما وقممت. اًمؼومقس اعمحقط ؾمؿا   (2)

  يموكً سمف مقىمعي يمرسممت واؾمتشفود ؾمٌط رؾمقل اه احلًلم سمـ قمكم : مقوع ىمرب اًمؽقومياًمطػ   (3)

 مامسمـ أيب ـموًمى را اه قمـفا



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

ـــفُ  ٌُقا ًَم ـــ ـــقا هِ أْو هَمِض ـــو َرُو  إذا َم

 

ــوَوى إَدايِن قِمـْــَاُهْؿ وإسموقِمــاُ  ًَ  شم

ــا  ــاى متقىم ــر اًمع ـــ مج ــَقون م  َوؾِم

 

 قمغم هبرمون اًمصاق مـؽؿ وظمومـا

ــْاُت قَمَؾــقُؽؿ سموعمــِاْيِ  ويمؾُُّؽــؿْ    َووَم

 

ــــوُب ا ــــِف يمَِت ــــاُ قَمَؾْق  هِ سموعمــــْاِح َواومِ

ًْ زِمْ    يَمْؿ أشََمـك هَبـو [هؾ أشمك]َوىَمْا سَمقَـَ

 

 َمَؽــــوِرُم أظْمــــمتٍق ًَمُؽــــْؿ َوحَمَوِمــــاُ 

ــِاحيُِؽؿْ   ــو ذم َم ــق ٓ شَمَغوِوــقُؽؿ ًَمـَ  ومَؾ

 

ــوئاُ  ــوًمُعُققِب اًمؼص ــو سم ــُرَدْت قَمَؾقـَ  ًَم

ـــوَرةٍ   ـــػميُمؿ سمتَِج ـْ هَم ـــ ـــِزْق ِم  ومَلْ أْرشَم

 

 إَكــــوم يَمَقاؾِمــــاُ  سَمَضــــوِئُعَفو قِمـْــــاَ 

ـــــُْفُؿ وَمَؽــــلَكـِل  ــــقٍم ِم  قَمَؿــــْاُت ًمَِؼ

 

 قَمــغَم قَمَؿــٍا ٓ يرضمــُع اًمَؼــقَل قَموِمــاُ 

ـوقِمًاا  ًَ ـْ ىَمـقٍم ؾِمـَقايُمؿ ُم  أأـمُؾُى ِمـ

 

وقِمُاوا ًَ  وىَمْا َ َاُهْؿ طِمْرَموهُنُْؿ أْن ُي

ـْ َوضَمَا اًمَزكـَا اًمـِذْي ُهـَق صموىمـٌى    وَم

 

ـْ يؼاح اًمزكـا اًمـذي ُهـقَ   َ ـوًمِاُ  ومَؾ

ـِ اًمتِـل  ًَ ٌِل إًذا َمْاُح اسمـَِي احلَ ًْ  وطَم

 

 هَلـَـــو يمــــرٌم َ ـْـــٌا ـَمِرْيــــٌػ َوشَموًمِــــاُ 

ـــًاا  ـــوِئل ىَممتئ ـْ صمـَ ـــ ـــِاي ِم  وإين عمْف

 

 إًمقَفــــو طمــــمتل َهــــْاهُيَو واًمؼمتئــــاُ 

شمـُى اًمُعـمت   هل اًمُعروة اًمُقصمؼك   ِهـَل اًمرُّ

 

ـْ ُهَق ىَموِ ـاُ   ِهَل اًمَغويُي اًمُؼْصَقى عم

  إَذا أْكَشْاُت ذم اًمـَوِس َمـْاطَمَفويَملين   

 

ــاُ  ــوِرِم َكوؿِم ــِر اعمَؽ ـْ ِذيْم ــ ــَؾ ِم ــو َو  عم

 أؾَمــَقَايِت َهـــو ىَمــْا َرضَمقشُمـــِؽ ُمْعؾِــًــو 

 

ـْ ُدر  اعمـَوىِمــِى َكوِوــاُ   سمــاَم أكــو ِمــ

 
                                                 

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ژ يشػم اًمشـوقمر إمم ؾمـقرة اإلكًـون وحتايـًاا ًمؼقًمـف شمعـومم:    (1)
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  مكزًمً ذم اًمًقاة وموـمؿي اًمزهراء وأهؾ سمقتفو

: وىمــول أهــؾ اًمتػًــػم كزًمــً ذم قمــكم ووموـمؿــي را اه قمـــفام 19/138 :ىمــول اًمؼرـمٌــل ذم شمػًــػمه

 .وضموريي هلام قماا ومضي  ىمؾً: واًمصحق  أهنو كزًمً ذم مجقع إسمرار  ومـ ومعؾ ومعمت طمًـو ومفل قمومي

 =    : ضمعؾ سمعضف ومقق سمعض. واعمؼصقد هـو أكف يريا أن : كضا متوقمف يـضاهىمول اًمػػموز سمودي   (2)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 وأقْمـــــلُمُ  مـــــوزم إًمقـــــِؽ كـــــقافمرٌ 

 

ـْ قَمــودات وَمضــؾِِؽ قَموئــاُ  ــو ِمــ  سمــام أَك

ًْ ىَمـق  ـْ ًَمـُاهْنُؿُ َوَمو أضْمـَاسَم  ٌم َأشَمـك ِمـ

 

ــاُ  ــِؽ َرائ ـْ ضَمـَوسمِ ــ ــويِن ِم  عمْرقَمــك إَم

 َوًَمق ٓ َكَاى يَمَػقِؽ َمو اظْمَيَ َيوسمٌس  

 

ـْ أرِض اعمَؽـوِرِم َهوِمـاُ   وٓ اْهَتَز ِمـ

ـِ اًمـذي  ـ ًَ  إمم اه أؿمُؽق َيو اسمــَي احلَ

 

ًُ وإين  إْن ؿَمــــُؽقُت حَلَوِمــــاُ   ًَمِؼقــــ

ـــــؽُ   ـــــو زِمَ ٓ أؿْم  ق ِٔل حُمََؿـــــاٍ َوَم

 

ًْ قَمـكَمَ اعمَراِ ـاُ   ظُمُطقسًمو هَبو َووىَم

وِف اًمَاْهِر قَمـ َل َ ورٌف   ـْ ًمٍُِمُ  وَم

 

ــوِردُ  ــَل ـَم ــِى قَمـ  ــقم اًمَؼؾ ـْ هلُؿ ــ  َوَم

ـَ اًمــَْػِس هَموًمـِـٌى   ـَؾَط ؿمـقَطوٌن ِمــ ًَ  شَم

 

ــوِردُ  ــمِس َم ٌُ ـَ اًم ــ ــقَطوٌن ِم ــكَمَ َوؿَم  قَم

ــ  ــو شَم ــٍى َم ــ  ىَمْؾ ــو َوي ــؿَ َاؤهُ وَمَق  زاُل ؾَم

 

ـــاُ  ـــقِب َمَؼوقِم  هبـــو ًمشـــقوـملم اخلُُط

 ومقو ؾَموِمَع اًمشْؽَقى َوَيو يَموؿِمـَػ اًمـٌمَت 

 

ــــوعملَم اًمشــــَااِئاُ  ًْ ذم اًمَع ــــ  إذا َكَزًَم

 ويو مـ هاى اًمطػَؾ اًمَرِوقَع َومَلْ شَمُمْب  

 

 إًمقــِف ىُمــَقى قَمْؼــٍؾ وٓ اؿمــَتَا ؾَمــوقِماُ 

ـْ ؾَمَؼك اًمَقطْمَش اًمظامء وىما َنَ    ًْ َوَيو َم

 

ـــوئاُ  ـــوَل اعمَص ـْ أْن شُمـَ ـــ ـــو ِم  َمَقارَدَه

ل اًمُػؾَؽ ذم اًمٌَْحـِر ًُمطُػـفُ   ـْ ُيَزضم   وَيو َم

 

ـــاُ  ـَ َرَوايمِ ـــ ـــْؾ َوُه ـــقاٍر سَم ـَ ضَم ـــ  َوُه

ٌِْع اًمطَقاسمـِؼ َراومِـعُ   ـ ًَ ـْ ُهـَق ًمؾ  َوَيو َم

 

ـقَطِي َموِهـاُ  ًِ ٌَ  َوْمـ ُهـْق ًمـ رِض اًم

ـُ وَمْضـــؾِفِ   ـــو ظَمـــَزائ ـْ شُمـوِديـَ ـــ ـــو َم  وَي

 

َؽ اًمَػْضَؾ َراومِاُ  ًَ  إمم روْمِاِه إْن أْم

 

                                                                                                                   
 مكػقًي سمعضفو قمغم سمعض طمتك ُيظفر ومضؾفو قمؾقفو رنفو اهُيعؾ اعمـوىمى ًمؾًقاة  =

 [5]اًمتقسمي: ژ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭژ :   ىمول اه قمز وضمؾاعمر ا واعمر ود قمـا اًمعرب اًمطريؼ   (1)

 م3/178 :: معـوه واىمعاوا هلؿ قمغم ـمريؼفؿ إمم اًمٌقً احلرام. ًمًون اًمعربىمول اًمػراء

 م[ر ف د]قط اًمعطوء واًمصؾي. اًمؼومقس اعمح: اًمروما   (2)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

ـْ شمِؾَؽ اخلـزائـ ُمْغَؾـٌؼ  ٌَوُب ِم  وممت اًم

 

ـْ شمِؾؽ اخلَـَزائـ َكوومِـاُ   وٓ ظَمػَم ِم

ــيٍ   ــَؽ وطَموضَم ــٍر إًمق ـْ وَمْؼ ــ ــوَك ِم  َدقَمقَك

 

 ويمــــؾ، سمــــاَم َيؾَؼــــوُه ًمِؾَصــــؼْمِ وَموىِمــــاُ 

 ًْ سمــاَم ومِقَفــو إًمقــَؽ َوــاَمئِريَوأوْمَضــ 

 

ــَؽ اًمَضــاَمِئِر ؿَمــوهاُ  ــغَم شمِْؾ ًَ قَم ــ  َوَأك

 َدقَمقَكوَك ُمضطريـ يـو رب  وموؾْمـتَجْى  

 

ـــاُ  ـــَايَؽ اعمَقاقِم ـــْػ ًَم ـــَؽ مَلْ خُتَؾ  ومنك

ــلٌ   ــَقاَك َوَمْؾَج ــْقٌث ؾِم ــو هَم ــقَس ًَمـَ  وَمَؾ

 

 ُكَراضِمُعــــــُف ذم يَمْرسمــَــــــو َوُكَعـــــــوِودُ 

ــػَم ا  ــو اخلَ ْر ًَمـَ ــا  ــفُ ومَؼ ًَ أْهُؾ ــ  ًمــذْي أْك

 

ُر طَموئـــــاُ   وَمــــاَم أطَمـــــٌا قمــــاَم شُمَؼـــــا 

ـِ اًمذكِى اًمذي ُهـَق ؾَمـوئٌِؼ    وَ ْػًحو قِم

 

ــوِرَك   َوىموِئــاُ  –إٓ إْن قَمَػــقَت  -ًمِـَ

ٌَْؾــفُ   ــو سموعمْصــَطَػك إَن طَم ٌَْؾـَ  َوِ ــْؾ طَم

 

ـــاُ  ـــَؽ َوقَموِئ ـــو َرب  ِمـْ ـــَؾٌي َي ـــو ِ   ًَمـَ

ـىقمؾقف  متُة اهِ َمـو ُأْنِـَا اًم  َ  نُّ

 

ـــاُ  ـــطِ ِي  وَمَااومِ ًْ ًمِْؾُؿ ـــ ـــف وَذًَم  إًمق

 
 يمدح السودة ىفوسة: الشوخ أمحد الكناينوقال  

ـــَرام  هبـــذه اًمرطمـــوب رطمـــوب اًمؽِ

 

ـــويب وَمَحوؿَمـــو ُأَوـــوم ًُ ريَم  أَكْخـــ

 ويمقـــــــــــػ وإين حمــــــــــــى، وزم 

 

 سمتؾــــؽ اعمغــــوين هــــقى وهمــــرام

ــــو  ــــى يصــــٌق إمم همػمه ــــام اًمؼؾ  وم

 

ــــرام ــــقاهو طم ــــل ؾم ــــي قمقـ  ورؤي

 ذا زاد ؾُمــــــْؼِؿل وقمــــــز اًمشــــــػوإ 

 

ـــــؾ اًمًـــــؼوم ـــــو ُيزي ـــــريَب مـف  ومؼ

 
                                                 

 م[ف ن د]وموكا: مؽذوب. اًمؼومقس اعمحقط    (1)

ي: اًمًػم ًمقمت   (2)  ماًمنُّ

ــا   (3) ــا: مجــع وماوم ــمتة  ومااوم ــل اًمػ ــع وه ــقظ  واعمرشمػ ــون اًمصــؾى اًمغؾ ــتقيي. واعمؽ    وإرض اعمً

 م[ف د د]اًمؼومقس اعمحقط 

 م[ض ي م]اًمضقؿ: اًمظؾؿ. اًمؼومقس اعمحقط    (4)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

ـــــــو كـــــــوفمري  وإن مل أمتِـــــــع هِبَ

 

 وَمـــــلَكك ًمَِعقـــــــل ـمِْقــــــُى اعمــَـــــوم

  ًُ سُمـــقع يُمؾِْػـــ  َ ـــِغػًما سمتؾـــؽ اًمرُّ

 

ـــــوم ـــــَؽ اخِلَق ُـّ ًمَِتؾ ـــــ
ـــــل حَيِ  وىمؾٌ

ــــــو  ــــــنَن هِبَ ــــــو وم ًٌ ــــــقَس قَمجق  َوًَم

 

ـــــَرام ًَ اًمؽِ ـــــ ـــــَي سمـْ ـــــوُم كػقً  َمَؼ

ـْ  كػقًــــــُي َذاِت    اًمُعُؾــــــقِم َوَمــــــ

 

ـَ اهِ وَمـــــوَزْت سمـــــلقْمغَم َمَؼـــــوم  ِمـــــ

ـــــــو   يمشـــــــؿس اًمـفـــــــور يَمَراَموهُتَ

 

ـــوم ـــغم ذاك ىم ـــؾ قم ــــ دًمق ـــؿ م  ويم

 ومؽــــؿ مـــــ أظمــــل ؿمــــؼقة َأَمَفــــو 

 

 ومعـــــود ؾمـــــعقًاا وكـــــول اعمـــــرام

 ويمـــؿ مــــ طمـــزيـ أشموهـــو ومعـــود 

 

 ىمريـــــر اًمعقـــــقن قمـــــمته اسمتًـــــوم

 زم ؿمـــوهًاا يمػــك سمـــوسمـ إدريــس 

 

ــــذا  ــــقل وه ــــو أىم ــــغم م ــــومقم  إم

ـــــــــػ  ـــــــــل واىم  أؾمـــــــــقايت إكـ

 

 سمٌوسمــــؽ أرضمــــق   َوضُمــــقُدك قمــــوم

ــــقد  ــــقِد َأين  أقم ـــــ اجُل ــــقس م  وًم

 

ـــــرام ـــــتؿ يم ـــــلم وأك ـــــل طُمـ  سمِخػ

ــــــــل مل أُك  ــــــــوحلًو   كعــــــــؿ إكـ

 

 وإن ذكـــــــقيب قمظـــــــوم ضمًـــــــوم

ـْ   ـــــ ـــــً سمًـــــوطمي َم  وًمؽــــــ كزًم

 

 دمـــػم اًمضـــعقػ إذا اًمـــاهر وـــوم

ًِ رضمـــــوئَل سمعـــــا اإلًمـــــف   وملكـــــ

 

ــذا احلؿــك ٓ يضــوم ـــ ضمــوء ه  وم

ك ـمــــف ؿمــــػقع اًمعصـــــوة   وضَمــــاُّ

 

ـــوم ـــقم اًمزطم ـــؼ ي ـــقث اخلمتئ  وهم

 قمؾقــــــــف مـــــــــ اه ذم يمــــــــؾ  ن 

 

 أضمــــؾُّ اًمصــــمتة وأزيمــــك ؾمــــمتم

 
 يمدح السودة ىفوسة: أمحد اخلاميوقال  

                                                 
 م[ك ل ف]عوؿمؼ. اًمؼومقس اعمحقط اًمرضمؾ اًم اًمؽِؾػ:   (1)

 ميؼصا سمف اإلموم حمؿا سمـ إدريس اًمشوومعل رنف اه   وطمى اعمذهى اعمعروف   (2)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

ًَ احْلََقـوَة اًْمَػــوظِمَرةْ   َيـو َ ـوِح ِ إِْن ُرْمــ

 

ًَ اًْمؽِـَرامِ ِ اًمَطـوِهَرةْ   وَموىْمُصْا ِنَك سمِـْـ

ــــلَذاُت اًمَؽَراَمــــوِت ِ ا   عمَُْعَظَؿــــِي اًَمتِ

 

ـــوِهَرةْ  ـــِؼ فَم ـــلَم اخْلمَتِئ ـــو سَم اُرَه  َأْهَ

ـــِف شَمَقؾَمـــْؾ َواطْمَتِؿـــل سمِِجَقاِرَهـــو   َوسمِ

 

 َواْذيُمْر ُمَصـوسَمَؽ شَمْؾَؼَفـو ًَمـْؽ َكـوِسِ ِهْ 

ــو  ــق اًْمغِ َِك ــٍي َيْرضُم ــو ُذْو وَموىَم ــْؿ ضَموَءَه  يَم

 

ــوِيشِ ِ ظَمــوـمَِرهْ  ــػمِ ِ اعمََْع ًِ ْت سمَِتْق ــؼَمَ  ضَم

 ْؿ َوؾَمْؾ سمَِؿَؼوِمَفو شُمْعـَط اعمُْـَـكوَموهْمـَ  

 

ةْ  ـــورِضَ ـــو طَم ـــَاَوامِ ِ ًمَِزاِئرِ ِهْيَ ـــغَم اًم  وَمَع

ـــــًذا  ـــــَتِغْقً و ِٓئ ًْ ـــــْاشُمِؽ ُم  إين  ىَمَص

 

ــوِمَرةْ  ــقِب اًْمَع ــَؾ اًْمُؼُؾ ــَتْعطًِػو َأْه ًْ  ُم

ــمت َأْن ُيَضــومَ   ــو َويَم ــزِ ِْيُؾُؽؿْ  طَموؿَم  َك

 

ــَل  ــْػَؼٍي ِه ــقَد سمَِص ةْ  َأْو َأْن َيُع ــوِهَ  ظَم

ـــًذا  ـــُؽ ِٓئ اِر ضِمْةُت ـــَي إَْهَ ٌَ ـــو يَمْع  َي

 

ـْ َويْمـِػ   يَمـػم قَمـوـمَِرةْ  أسَْمِغل اًمـََاا َم

ــــنِ َِكـِل  ــــوُث وَم ــــْؿ  اًْمِغَق ــــو ُأَم ىَموؾِم  َي

 

ةْ  ي ىَمــوِسَ ٌْــٌا َوــِعْقُػ احْلَــوِل َيــا   قَم

 

                                                 
إكام ىمول اًمشوقمر أن اًماقموء قمــا ىمؼمهـو يًـتجوب عمـو شمؼـام مــ كؼـقل اًمعؾـامء ذم ذًمـؽ  يمـام ذيمـر    (1)

ة إوًمقـوء  ويعؿـؾ مـو ٓ حيـؾ اًمذهٌل  ومع ذًمؽ يـٌغل اًمتـٌقف قمغم َأَن اًمـٌعض ُيٌـوًمغ قمــا زيـور

ذقًمو  ومؿـ اقمتؼا ومقفؿ اًمـػع واًمي اؾمتؼمتٓ  ومؼا أذك: ومؾقحذر اعمًؾؿ مـ  ـع ذًمـؽ يمـؾ 

 احلذر  يمام ذيمر اًمشوقمر سمعا هذا اًمٌقً ىمقًمف:

 وادظمــؾ وـمــػ واؾمــَع وؾَمــؾ سمتــلدٍب 

 

 

ومي  وٓ ُيقز وهذا سموـمؾ ومـؽر وموًمطقاف إكام ذقمف اه شمٌورك وشمعومم ًمؾؿًؾؿلم سموًمؽعٌي اعمنم

اًمطقاف سمغػمهو  وهذا مـ اعمٌوًمغي اعمـفل قمـفو ذقًمو  وًمقس مـ هاي اًمعؾامء اًمعومؾلم وًمقس 

مـ هاي أئؿي أهؾ اًمٌقً اًمطقٌلم اًمطـوهريـ: هلـذا طمـذومً اًمٌقـً يمـوممت  وكٌفـً قمؾقـف هــو 

 مًم موكي اًمعؾؿقي

 م[ض ي م]ُيضوَم: ُيْظؾؿ. ىمومقس اعمحقط    (2)

 م[و ك ف]. اًمؼومقس اعمحقط اًمؼطر اًمقيمػ:   (3)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

ــؽلٌِم َمفِ  َدكِــٌػ  ًْ ًٌ َوِم ــ  قَمــوسمِرٌ  ْق

 

ـــ ـــلْمٌ ىَم ـــوزِمْ ُمِع ـــوِهَرةْ َم ـــْل ؾَم  طُّ قَمْقـِ

ـْ مَلْ َُيِـــاْ   ًَ ـَمــَف َأْكِؼــِذْي َمــ  َيــو سمِـْــ

 

 ضَموًهو ؾِمَقى ذِي اعمُْْعِجـَزاِت اًمَظـوِهَرةْ 

ٌَِشـــػِم حُمََؿـــاٍ    اعُمْصـــَطَػك اهْلـَــوِدي اًْم

 

ـــآصمَِرهْ  ـــوِم َم ـــؾُّ إََك ـــل يُم ـْ َيْردَمِ ـــ  َم

ــــْاٌر َزَهــــو   َ ــــغَم قَمَؾقــــِف اُه َمــــو سَم

 

 ًمَصْحِى اًمـُُّجـقِم اًمَزاِهـَرةْ َوألِ ِ َوا

 ل َأْنَـَا ىَمـوِئمتَأْو َمو اؾْمَتَغوَث اخلَـومِ  

 

ًَ احْلََقـوَة اًْمَػــوظِمَرةْ  َيـو َ ـوِح   إِْن ُرْمــ

 
 يف مدح السودة ىفوسة: األشتاذ أمحد فهميويقول  

ــــؾِْقَؾِي اًمَزْهــــَراء ًَ ــــًذا سمِ ــــْػ ِٓئ  ىِم

 

 
ِ
ـــــوء ـــــُي أسَم ـــــل  يَمُرْيَؿ ًَ اًمـٌَِ ـــــ  سمِـْ

ــــيٌ   ًَ  َذاُت اًْمُعــــمت َواعمُْْؽَرَمــــوِت َكِػْق

 

 
ِ
ــــوء ــــق ِا اًْمُؽَرَم ــــػْمِ َوؾَم ًَ إَِم ــــ  سَمـْ

َؿـــْك   ـِ ؾَمـــق َاُة احْلِ  َويَمِرْيَؿـــُي اًمـــَااَرْي

 

ِ 
ِ
ـــاَمء ـــُي اًْمَغ ـــِػ َووُمْرضَم ـــْقَث اًْمَؾِفْق  هَم

ـــمت  ـــو ُمَتَقؾم  ـــو َراضِمًق ـــْا ِنَوَه  وَموىْمُص

 

 
ِ
اقَمــــٍي َوُدقَمــــوء  َواْروَمــــْع َأيُمــــَػ رَضَ

ــــٍي َوؿَمــــَػوقَميٍ   ٌَُط َرْنَ ــــ ــــوَك َمْف  وَمُفـَ

 

 
ِ
ـــــــَْعاَمء ـَ اًم ــــــ ــــــوسمِْقٌع َم ــــــِف َيـَ  َوسَم

ـــــو  ـــــِف َوَمَؼوُمَف ٌَوشمِ ـــــْقُض ذِم ضَمـَ  اًمَػ

 

 
ِ
ــــاء  َواًمَيَ

ِ
ــــوء ٌَلؾَم ـَ اًم ــــ ــــَرٌم ِم  طَم

 
                                                 

 م[د ن ف]اعمرض اعممتزم. اًمؼومقس اعمحقط اًماكػ:    (1)

ـَمى  ويملن اًمشوقمر يصػ كػًف    (2)  م[م هـ و]سملكف همػم ؿمايا. اًمؼومقس اعمحقط اعمَْفُق: اًمرُّ

اًمؾفؿ ارض قمــ  ـحوسمي كٌقـؽ  ـغم اه قمؾقـف و ًمـف وؾمـؾؿ  وإذا يمـون اًمشـوقمر  رنـف اه يريـا    (3)

ــايتؿ)) :ورة إمم احلــايٌ اعمشــفقراإلؿمــ ــايتؿ اهت ــلهيؿ اىمت ومفــذا طمــايٌ   ((أ ــحويب يمــوًمـجقم سم

 وىمـول   سمؽر اًمٌزار: هذا يمـمتم ٓ يصـ  قمــ اًمـٌـل  ـغم اه قمؾقـف و ًمـف وؾمـؾؿىمول أسمقمقوقع  

سمـرىمؿ   191 -4/198 :شمؾخـقص احلٌـػم :اسمـ طمزم: هذا ظمؼم مؽـذوب مقوـقع سموـمـؾ. اكظـر

شمصحق  إومفوم ومقام يـًـى إمم ))ت طمقل هذا احلايٌ ُيـظر يمتوب . وعمزيا مـ اعمعؾقمو[2898]

 مًمؾؿمًمػ (38-28) ((كٌقـو قمؾقف اًمصمتة واًمًمتم



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

ــَطُع ذِمْ طَمَػــوذِمْ  ًْ َهــو واًمـُّــقُر َي  ىَمؼْمِ

 

 
ِ
ــــــَوء ــــــَو َوؾَم ـــــَقِة ذِمْ ؾَم ٌَ ـــــْقُر اًمـُّ  ُك

َهووَمـــــو  ـــــو َوسمَِجـــــا   ُه َيـَْػُعـَـــــو هِبَ

 

 
ِ
ـــــــَعَااء ًُّ ـــــــو َمـــــــَع اًم ٌُـَ  َواُه َيْؽُت

 
 ومما قول يف مدح السودة ىفوسة أيًضا: 

ــف ـــ طموضم ــقن م ــف ذم اًمؽ ـــ ًم ــو م  ي

 

 قمؾقـــــــؽ سموًمًـــــــقاة اًمطـــــــوهرة

ــــــي واعمصــــــطػك ضمــــــاهو   كػقً

 

 أهارهــــو سمــــلم اًمــــقرى فمــــوهرة

ـــفرة  ـــو ؿم ـــرب هل  ذم اًمنمـــق واًمغ

 

ــــــــوهرة  أكقارهــــــــو ؾمــــــــوـمعي سم

 يمــؿ مـــ يمرامــوت هلــو ىمــا سمــات 

 

ـــــوظمرة ـــــو وم ـــــوت هل ـــــؿ مؼوم  ويم

ــــــً  ــــــذا ؾمــــــقاة ذوم ــــــو طمٌ  ي

 

 هبــــــو أراا مٍمــــــ واًمؼــــــوهرة

 سمـػًـــــفو ىمـــــا طمػـــــرت ىمؼمهـــــو 

 

 طمـــــول طمقـــــوة يـــــو هلـــــو طمـــــوومرة

 شمتؾـــــــق يمتـــــــوب اه ذم حلـــــــاهو 

 

 وهــــل عمـــــ ىمــــا زارهــــو كــــوفمرة

ــــو  ــــغم رضمؾف ــــلم قم ــــً صممتصم  طمج

 

  ـــــوئؿي قمــــــ أيمؾفـــــو ىمـــــوسة

 كيموكــــً شُمصــــكم وشمؼــــقم اًمــــاضم 

 

 دوًمـــــو قمـــــغم أىمـــــاامفو ؾمـــــوهرة

 قموسمـــــــــاة زاهـــــــــاة ضمومعـــــــــي 

 

ــــــرة ــــــاكقو وأظم ــــــػم ذم اًم  ًمؾخ

 ذم يمــــؾ ىمطــــر ىمــــا ؾمــــام ذيمرهــــو 

 

ــــــــــوهرة ــــــــــي م ــــــــــي وموئؼ  قموعم

ــرى  ــو اًمؼ ــٌ إذا م ــو اًمغق ــؼك هب  ُيً

 

ــوـمرة ــْحٌفو اعم ــا أضمــاسمً مـــ ؾُم  ىم

ــو ذم  ــػو  ــقا هب ــا قموؿم ــوس ىم  واًمـ

 

 قمــــــقش سمليــــــوم هلــــــو زاهــــــرة

 واًمشــــوومعل ىمــــا يمــــون يــــليت هلــــو 

 

 ًقو إمم دارس هبــــــو قمــــــومرةؾمــــــع

 
                                                 

 م[ح ف ف]. اًمؼومقس اعمحقط [75]اًمزمر:  ژٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ طمػوذم: ضمقاكى  ومـف ىمقًمف شمعومم:    (1)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

ــــف دقمــــقة ــــاقمق ًم ــــلن شم  يرضمــــق سم

 

 ومقـــــو هلـــــو مــــــ دقمـــــقة واومـــــرة

ـــا  ـــقٍت وىم ـــا م ـــف سمع ًْ قمؾق ـــَؾ  َ 

 

 أوىص سمــــذا ومفـــــل ًمـــــف ؿمـــــويمرة

ـــارهو  ـــو ىم ـــغم هل ــــ أقم  ؾمـــٌحون م

 

ــــــودرة ــــــقرى ك ــــــلم اًم  ٕهنــــــو سم

 
*      *      * 

 :كرامات السودة ىفوسة           

يـي واًمصـمتح: ًمـذًمؽ مـ اعمشفقر أن اًمًقاة كػقًي اًمطوهرة مـ أهـؾ اًمقٓ

أفمفــر اه قمــز وضمــؾ قمــغم أيــاهيو اًمعايــا مـــ اًمؽرامــوت  وؾمــليمتػل هـــو سمــ متث 

 هل: ((اخلطط اعمؼريزيي))يمراموت ذيمرهو اعمؼريزي ذم 

عمو ىمـامً اًمًـقاة كػقًـي إمم مٍمـ مـع زوضمفـو إؾمـحوق سمــ ضمعػـر كزًمـً  (1

ة سموعمـصق ي  ويمون سمجقارهو دار ومقفو ىمقم مـ أهؾ اًمذّمي  وهلؿ اسمــي مؼعـا

مل  ش ىمط  ومؾام يمون ذم يقم مـ إيوم ذهى أهؾفو ذم طموضمي مـ طمـقائجفؿ 

وشمريمقا اعمؼعاة قمـا اًمًقاة كػقًي  ومتقولت و ـًٌ مــ ومضـؾ ووـقئفو 

ًِ اه قمغم اًمصٌقي اعمؼعاة   شمعومم  ومؼومً شمًعك قمغم ىمامقفو ًمقس هبـو وؾمؿ 

ًي وىما شمقؼــقا أشمقا إمم اًمًقاة كػق سملس اًمٌتي  ومؾام ىمام أهؾفو وقمويـقهو  ٌم

أّن مٌَم اسمـتفؿ يمون سمؼميمي دقموئفـو  وأؾمـؾؿقا سمـلمجعفؿ قمـغم يـاهيو  وموؿمـتفر 

 ذًمؽ سمؿٍم وقمرف أكف مـ سمريموهتو.

ــو  (2 ــوس إًمقفــو وؿمــؽقا إًمقف ــودة ذم زمـفــو ومحيــ اًمـ ــؾ قمـــ اًمزي  شمقىمــػ اًمـق

مو طمصؾ مـ شمقىمـػ اًمـقـؾ  ومـاومعً ىمـوقمفـو إًمـقفؿ وىموًمـً هلـؿ: أًمؼـقه ذم 

  سمف اعمـوومع.د طمتك سمؾغ اهومزا اًمـقؾ  وملًمؼقه ومقف 



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

أه اسمـــ ٓمــرأة ذّمقــي ذم سمــمتد اًمــروم  وملشمــً إمم اًمًــقاة كػقًــي وؾمــلًمتفو  (3

سموسمـفـو وىمـا   يمون اًمؾقؾ مل شمشعر اًمذّمقي إٓ اسمـفو قمؾقفو  ومؾاماًماقموء أن يرّد اه

ويـا ىمـا  يـو أّمـوه مل أؿمـعر إٓ هجؿ قمؾقفو دارهو  ومًـلًمتف قمــ ظمـؼمه ومؼـول:

ي يمون ذم رضمكَم وىموئؾ يؼقل: أـمؾؼقه ىمـا ؿمـػعً ومقـف وىمعً قمغم اًمؼقا اًمذ

ؼا يُمنـ ىمقـاي ومـو ؿمـعرت كػقًي سمـً احلًـ. ومقاًمذي حُيَؾُػ سمف يو أّموه ًم

وأكــو واىمــػ سمٌــوب هــذه اًمــاار. ومؾــام أ ــٌحً اًمذّمقــي أشمــً إمم  سمـػزــ إٓ

ـَ  ــ ًُ ــو  َوطَم ــو اخلــؼم  وأؾمــؾؿً هــل واسمـف اًمًــقاة كػقًــي  وىمصــً قمؾقف

 .إؾممتمفام

      **      * 

 :وفاة السودة ىفوسة وقزها           

ــول اًمؼًـــطل: وذم ؾمـــي  ــي كػقًــي اًمطــوهرة 288ىم ــً احلــرة اًمتؼق هـــ شمقومق

 .اعمشفقرة  ويقم شمقذم اًمشوومعل ُأدظمؾ إًمقفو طمتك  ؾً قمؾقف

هــ: وومقفـو شمقومقـً اًمًـقاة كػقًـي سمــً 288ىمول اسمــ اًمعـامد ذم أطمـااث ؾمــي 

سمؿٍمـ   ـموًمى  احلًـقي  وطمٌي اعمشـفا احلًـ سمـ قمكم سمـ أيب سمـ إمػم طمًـ سمـ زيا

ودظمؾـً هـل مٍمـ مـع زوضمفـو  وزم أسمقهو إمرة اًمايــي ًمؾؿـصـقر  صمـؿ طمًٌـف دهـرا 

إؾمحوق سمـ ضمعػر اًمصودق  وشمقومقـً ذم ؿمـفر رمضـون  وىمـول اسمــ إهـال: وىمقـؾ: 

ىمامً مٍم مع اسمـفو  ويموكً مـ اًمصوحلوت  ؾمؿع قمؾقفو اًمشوومعل  ونؾً ضمـوزشمـف 

                                                 
 م3/641 :اعمقاقمظ وآقمتٌور   (1)

 م(168)اًمقومقوت    (2)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

وعمو موشمً َهَؿ زوضمفو إؾمحوق سمحؿؾفو إمم اعمايــي  ومـلسمك أهـؾ يقم موت ومصؾً قمؾقف  

 .إن اًماقموء يًتجوب قمـا ىمؼمهو مٍم  وماومـً سملم اًمؼوهرة ومٍم  يؼول:

 وىمؼمهو ًمف مشفا يمٌػم سمؿٍم  ىمول اًمعجؾقين: 

ويمذًمؽ اعمؽون اعمعروف سموًمًقاة كػقًي اسمـي احلًـ سمـ زيـا سمــ احلًــ  ..)

 ـػفو احلـوومظ اًمعؾـؿ اًمـؼمزازم سملهنـو ظمػـػمة أظمـذهو سمـ قمكم سمـ أيب ـموًمـى اًمتـل وا

مٍمـ  ويمــون احلــوومظ اسمـــ طمجــر يؼــقل: ممـو ٓ يـوومقــف ًمــقس سموًمــايور اعمٍمــيي سمعــا 

وهق يمذًمؽ ومؼا  ((اعمؼو ا))اًمصحوسمي را اه قمـفؿ أومضؾ مـ اًمشوومعل  ىمول ذم 

ذيمر سمعض أهؾ اعمعرومي أن ظمصقص هذا اعمحؾ اًمذي يزار ًمقس ىمؼمهـو وًمؽـفـو ذم 

 .(.. اًمٌؼعي سموٓشمػوق شمؾؽ

ىمول ممتء قمكم اًمؼوري: واعمؽون اعمعروف سموًمًقاة كػقًي اسمـي احلًـ سمـ زيـا 

سمـ احلًـ سمـ قمكم سمـ أيب ـموًمى ومؼا ذيمر سمعـض أهـؾ اعمعرومـي أن ظمصـقص هـذا ا

 .اعمحؾ اًمذي يزار ًمقس هق ىمؼمهو  وًمؽـ ذم شمؾؽ اًمٌؼعي سموٓشمػوق

ًمشـق  اًمعـومل ًمصـوطمى اعمًــا قمؾـؿ ا :ىمول اًمذهٌل ذم شمرمجي اسمــ اًمصـوسمقين

 اًمايـ أسمـق احلًــ قمـكم اسمــ اًمشـق  اًمعـورف أيب اًمػـت  حمؿـقد سمــ أنـا سمــ قمـكم 

سمـ أنا سمـ قم امن اعمحؿـقدي اجلـقي ل اًمعراىمـل اًمصـقذم قمـرف سمـوسمـ اًمصـوسمقين  ا

وًمـا ؾمــي ؾمـً ومخًـلم ومخًـامئي سموجلقيـٌ وهـل طمـورض يمٌـػم سمظـوهر اًمٌٍمــة 

وًمرسموط اعمجوور ًمؾًقاة كػقًي  ذم صموًمٌ قمنمـ ؿمـقال شمقذم سم .. وشمػصؾ سمقـفام دضمؾي

                                                 
 م2/21 :اًمذهى ؿمذرات   (1)

 م547 - 2/546 :يمشػ اخلػوء ومزيؾ اإلًمٌوس   (2)

 م(229)اعمصـقع    (3)
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 .هـ648ؾمـي 

ىمول اًمًمتمل ذم شمرمجي اإلموم اًمعومل ذف اًمايـ أسمق حمؿا قمٌااه سمـ حمؿـا 

ودرس سمؿشــفا  اًمػؼقــف اًمشــوومعل ..: سمـــ قمًــؽر سمـــ مظػــر سمـــ كجــؿ اًمؼػماـمــلا

 .اًمًقاة كػقًي سمظوهر اًمؼوهرة  وشمقمم ىمضوء دمقوط

 

            

 

                                                 
 م83 - 23/82 :ؾمػم أقممتم اًمـٌمتء   (1)

 م314 - 1/313 :اًمقومقوت   (2)
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 أوالد اإلماو إسحاق املؤمتً

 هؿ:  ذيمر اسمـ طمزم أن اإلموم إؾمحوق اعمم ـ ًمف مخًي مـ اًمقًما

 احلًـ -3                       ضمعػر -2    حمؿا -1

 .اًمؼوؾمؿ -5 احلًلم                           -4

كم أمو قمـ أمفوت أوٓده ومؾؼا ذيمر أّن أم اسمـف حمؿا هل اًمًقاة يمؾ ؿ سمـً قم

وأم وًمايـف احلًــ واحلًـلم  سمـ قمؿر سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم سمــ أيب ـموًمـى.ا

 .هل أم وًما مل ُيذيمر اؾمؿفو

ىمول اًمـًوسمي كجؿ اًمايـ أسمق احلًـ قمكم سمـ حمؿا سمـ قمكم سمــ حمؿـا اًمعؾـقي 

وإؾمـحوق سمــ ضمعػـر اًمصـودق وًمـا ): ((اعمجاي ذم أكًوب اًمطـوًمٌقلم))اًمعؿري ذم 

يمون حماصمو وموومت  ُيؾؼى سموعمم ـ  ادقمتـف ـموئػـي مــ سموًمعريض  ومرض وزمـ  و

اًمشقعي إموًمو  وًمف قمؼى سموق  وملقمؼى حمؿا سمـ إؾمحوق مجوقمي  مـفؿ سمــقا وارث  

واحلًـ سمـ إؾمحوق أقمؼى مجوقمي شمػرىمقا سمؿٍم وكصقٌلم وهمـػم ذًمـؽ  واحلًـلم 

 سمـ إؾمحوق وىمع إمم طمّران  وًمف وًما سموًمرىمي وطمؾى.ا

ــاه: اًمنمــيػ  ـــ وًم ـــ أنــا  ٌ  محمددد بددن بع ددرأبددو ببددرا ومؿ ــا سم ـــ حمؿ  سم

ًٌـو قمـوىممت  ومل   سمـ احلًلم سمـ إؾمحوق سمـ ضمعػـر اًمصـودقا ويمـون أسمـق إسمـراهقؿ ًمٌق

يؽـ طموًمف واؾمعي  ومزوضمف احلًلم احلراين  أسمق قمٌااه سمـ احلًلم سمـ قمٌـااه سمــ 

                                                 
 م(68)مجفرة أكًوب اًمعرب    (1)

 م(172-171)معومل أكًوب اًمطوًمٌقلم    (2)
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 قمكم اًمطٌقى اًمعؿري سمـتف ظماُيي اعمعروومي سملم ؾمؾؿي.

متؼاًمو سمحـران  مًـتقًمقو قمؾقفـو  وىمـقي  ويمون أسمق قمٌااه احلًلم اًمعؿري

أمر أوٓده طمتك اؾمتقًمقا قمغم طمران سموجلؿؾي  ومؾؽقهو قمغم  ل وصموب  وؾموروا ذم 

اًمـوس ؾمػمة رديةي  وأؾمؾؿ سمعضـفؿ سمعًضـو طمتـك شمػرىمـقا وىُمفـروا وُأظمرضمـقا قمــ 

طمران  ومو هبو أطما مـ اًمُعؿريلم اًمقـقم ؾمـقى مــ ٓ يمسمـف سمـف  وملمـا أسمـو إسمـراهقؿ 

ًمعؿــري سمامًمــف وضموهــف  وكٌــغ أسمــق إسمــراهقؿ وشمؼــام وظمّؾــػ أوًٓدا ؾمــودة احلًــلم ا

 ومضمتء  وهلؿ قمؼى مـتنم سمحؾى.

ـــــى  ـــــى طمؾ  أبدددددو ببدددددرا ٌ  محمدددددد ابدددددن الزٌدٌددددد  ال   ددددد   مــــــفؿ: كؼق

 .ظمػم  ؾمتػم ضمّقا اًمصقت  ايؼل سمـ أيب إسمراهقؿ  ابن بع ر

أمـو إؾمـحوق و): ((إ ـقكم ذم أكًـوب اًمطـوًمٌقلم))ىمول اًمـًوسمي اًمطؼطؼل ذم 

ومؽون ؾمقًاا ضمؾـقمت حمـاصمو صمؼـي  ومــ قمؼٌـف  قمؾقف اًمًمتم اعمم ـ سمـ ضمعػر اًمصودق

 سمٌغااد ىمقم ذم    يعرومقن سمٌقً اعمؾحك  هؿ مـ اعمـصقريي سمُاضمقؾ.

وأقمؼى إؾمحوق اعمم ـ مـ صممتصمي رضمول: احلًـ سمـصقٌلم  ًمف ذيؾ  وحمؿـا  

 واحلًلم.

 صمؿ ذيمر ؿمقةو مـ قمؼى يمؾ واطما ومؼول: 

 ؼى حمؿا سمـ إؾمحوق أسمق قمٌااه احلًــ إقمـرج سمــ نـزة اًمـجـور ومـ قم

سمـ كوس سمـ نزة سمـ حمؿا سمـ قمكم سمـ نزة سمـ حمؿا سمـ حمؿا سمـ أنـا سمــ حمؿـا ا

سمـ حمؿا سمـ نزة سمـ حمؿا سمـ إؾمحوق اعمم ـ  وهذا احلًـ إقمـرج ر ه ؿمـقخـو ا

                                                 
 م(298-289)اعمجاي ذم أكًوب اًمطوًمٌقلم    (1)
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 را اًمايـ احلًلم سمـ ىمتودة احلًـل سموعمشفا اًمنميػ اًمغروي.

اسمــ حمؿـا  -اعمؼقؿ سمحّران  -وأقمؼى احلًـ سمـ إؾمحوق مـ: أيب قمكم أنا 

سمـ احلًـ  وأقمؼى أنا هذا مـ وًماه: حمؿـا  وأقمؼـى حمؿـا هـذا مــ وًمايـف: ا

حمؿا وضمعػر  وأقمؼى حمؿا سمـ حمؿا مـ زهـرة سمــ أيب اعمقاهـى قمـكم سمــ حمؿـا  

ومــ قمؼـى وأقمؼى زهرة مـ وًمايف: قمـكم وأيب قمـكم احلًــ  وًمعـكم هـذا نـزة  

 احلًـــ سمـــ زهــرة: احلًــلم ؿمــؿس اًمــايـ كؼقــى طمؾــى سمـــ أيب اعمحوؾمـــ زهــرة 

 سمـ احلًـ.ا

 وأمو ضمعػر سمـ حمؿا ومـوكتفك قمؼٌـف إمم أيب اًمؼوؾمـؿ اًمػضـؾ  ـوطمى اًمٌـوب 

 سمـــ أيب ضمعػــر حيقــك سمـــ أيب قمــكم قمٌــااه سمـــ ضمعػــر سمـــ زيــا سمـــ ضمعػــر  ويمــون ا

  مق كم اعمـشل  يمرظمـل اًمـاار  أسمق اًمؼوؾمؿ اًمػضؾ هذا ؾمقًاا وموومت  طمؾٌل اعمقًما

هــ  ويمـون ؿمـقخو 688هـ  وقمزل ؾمــي 684وٓه اًمـوس طمجوسمي سموب اًمتقين ؾمـي 

ًٌو طمًـ اًمشـقٌي  ؾمـؿع احلـايٌ ورواه  مقًمـاه ؾمــي  هــ سمحؾـى  548ضمؾقمت مفق

 هـ  ودومـ سمؿؼوسمر ىمريش رنف اه.624وموت ؾمـي 

ًاا ضمؾـقمت وقمؼى اًمػضؾ مـ وًماه أيب قمكم اعمظػر ؿمؿس اًمايـ  ويمـون ؾمـق 

ــَى ُمؼــَاَم اًمشــعراء ذم ديــقان  ـــًو  ُ قــًاا  ؾمــؽـ اًمؽــرخ  َوُرشم 
ًِ ومووــمت  ؿمــوقمًرا ًَم

اخلؾقػــي  صمــؿ قمــزل قمـــف وؾمــوومر  صمــؿ قمــود و ـــَػ يمتوسًمــو ذم كٍمــة اعمعــري  ؾمــامه 

ن وُرِوي. ((سف اعمعرة قمـ ؿمق  اعمعرة))  وىمول ؿمعًرا يم ػًما ؾمور وُدو 

مىمر اعماين اسمـ إؾمحوق اعمم ـ  وملقمؼى مـ وأمو احلًلم قمز اًمايـ اإلموم اعم 

وًماه: حمؿا اًمقارث  ًمف ذيؾ ـمقيؾ سموًمرىمي  ىمول أسمـق احلًـلم ـمٌوـمٌـو: اكتؼؾـقا مــ 

 اعمايـي إمم اًمؽقومي  ومـ اًمؽقومي إمم اًمري.
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 وأقمؼى حمؿا اًمقارث مـ وًماه: حمؿا إول إمػم إقمظؿ اعماين قمػل قمـف. 

ػم إيمرم ؿمـفوب اًمـايـ أيب ـموًمـى وأقمؼى حمؿا هذا مـ وًماه: أنا إم

 اعماين أيب اًمعٌوس احلجوزي  وىمقؾ: أيب قمكم اعمؼقؿ سمحّران إمػم اعمـتؼؾ إمم طمّران.

وأقمؼى أنا مـ وًماه: حمؿا أيب إسمراهقؿ أو أيب ؾمومل اعمرشمه إ ـا ريمــ  

 .... اًمايـ اعمؿاوح اعماين اعمـتؼؾ إمم طمؾى مماوح اعمعري

اًمتل ماح ومقفو أسمو إسمراهقؿ حمؿا سمـ ضمعػر سمــ حمؿـا سمــ  وىمصقاة اعمعري 

واًمـذي  -ضمعػر سمـ حمؿا سمـ أنا سمـ حمؿا سمـ احلًلم سمـ اإلموم إؾمحوق اعمـم ـ 

يمون ؾمقًاا ضمؾقـؾ اًمؼـار  رومقـع اعمـزًمـي  )ىمول ذم و ػف وومـ سمـ ؿماىمؿ احلًقـل: 

ًٌو سمحؾى  ويمون زياي اعمذهى  :ىمول ومقفو - (قمظقؿ اًمشلن  كؼق

ــ ــً اًمتحؿ  ؾ قمـــ ذراك طمؾــقلًمق

 

ــُؾ   واًمًــػم قمـــ طمؾــى إًمقــؽ َرطِمق

ــــوكِِف وسَمَقوكِــــفِ   ًَ  يــــو اسمـــــ اًمــــذي سمؾ

 

ــــؾ ل اًمتـزي ــــز  ــــوم وُك ــــِاَي إك  ُه

ـت   قمـ ومضؾف َكَطـَؼ اًمؽتـوُب وسَمنَمَ

 

 سمؼاومــــــف اًمتــــــقراُة واإلكجقــــــُؾ 

َيــــوِح حتقــــيٌ    ِمـ ــــل إًمقــــَؽ َمــــَع اًمر 

 

ــقُل  ــَقِمْقِض َرؾُم ــع اًم  مشــػققمٌي وم

ــ  ــِى ِذيْم ــكذم اًمؼؾ ــَزاُل وإْن َأشَم  ٌر ٓ َي

 

ٌَوؾِمٌى   ؾَم
ِ
 وهجـقل دون اًمؾؼوء

ـَ قمـــَؽ َريَمــوئٌل   إَن اًمعقائــَؼ قُمْؼــ

 

ـْ ـَمـــَرٍب إًمقـــؽ َهـــِايُؾ  ـَ ِمـــ  ومؾُفـــ

                                                  
 م(217-215)إ قكم ذم أكًوب اًمطوًمٌقلم    (1)

 مهـ449أسمق اًمعمتء اعمعري اًمشوقمر اعمشفقر واعمعروف شمقذم ؾمـي    (2)

ى: اعمػوزة  أو إرض اعمًتقيي اًمٌعقاة  يؼول: سمؾا ؾمًٌى وؾمٌوؾمى. اًمؼـومقس اعمحـقط    (3) ًَ ٌْ ًَ اًم

 م[س ب ب]

 م[هـ ج ل]و. اًمؼومقس اعمحقط اهلَْقضَمُؾ: اعمػوزة اًمٌعقاة ٓ قَمَؾَؿ هب   (4)
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ـــاَم  ـــاَمَم وإَك  أؿمـــٌفـ ذم اًمشـــقق احلَ

 

ــــقىمٌُّص  ـَ شم ــــػَماهن ــــُؾ  ـَم  وَذِمق

ـــؾ  ـــػمات قمقام ـــوَل : إَن اًمـ ـْ ىم ـــ  َم

 

 ؼــــقلومٌضــــا ذًمــــؽ ذم قُمــــمتك ي

ـَ سمزقمؿـــــف   يعؿؾــــــ ومـــــقام دوهنـــــ

 

ــــقُل  ــــع وأوم ــــؽ مطؾ ُـّ دوك ــــ  وهل

ــق ٓ اكؼطــوع اًمــقطمل سمعــا حمؿــا   ًم

 

ــــِايُؾ  ــــِف سَم ـْ َأسمق ــــ ــــُا ِم  ىمؾـــــو : حُمَؿ

ــــِؾ إٓ أَكــــفُ   ــــَق ِم ُؾــــُف ذم اًمَػْض  ُه

 

ــــــــُؾ  ــــــــوًمٍي ضِمؼْمْي ــــــــِف سمرؾَم  مَلْ َيلشمِ

ــً  ــذْي قَمرىم ــؾ ًمؾ ــف ىُم ــف سم  طمؼقؼت

 

ــــوُم قَمــــغَم اًمــــَاًمِقْ  ــــُؾ إْذ ٓ ُيَؼ  ِؾ َدًمِق

 َمـــو سَمـــوُل ؾمـــوسمؼي َيِصـــؾُّ جلَوُمَفـــو 

 

 وقَمْؼــــُا طمزاِمَفــــو حَمُْؾــــقُل  أركــــً

ٌَوسميً   ـــ ـــراُح َ  ـــف اعم ـــوًمطرف يؼؾؼ  يم

 

 سمــــوجلرَي َوْهــــَق مؼَقــــٌا َمشــــُؽقُل 

ــــْقرًدا  ــــوُد إَذا أَراَدْت َم  أيمــــذا اجلَق

 

 اًمُػَراُت هَلَو َوهَمـوَض اًمـ ْقـُؾ  َكَضَى 

ًْ وَمَؾْؿ َيَرهَ   ٌَ  و اًمـذي ىِمْقـَاْت ًَمـفُ طُمِج

 

ــــقُل  ــــٌمِتِد دَمُ ــــوِق اًم ــــَاْت سمآوَم  َوهَم

ـــٌؾ   ـــػم   م ـــى أن يً ــــ اًمعجوئ  وم

 

ــــلمقل ــــو اعم ــــؿ هب ــــاطًمو ومل يعؾ  م

ـــفُ   ـــْق أَك  مـــو يمـــون يريمـــُى همػَمَهـــو ًَم

 

 قُمرَض اًمَؼريُض قمؾقف وُهـَق ظَمَقـقُل 

ــــوِن وماَمهلَــــو  ــــ اًمِعـَ َهو ىِمٍْمُ  َويَصــــا 

 

َهوةِ   قُل إمم إمــػم ُوُ ــ يــقم اًمــاُّ
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 أىمتؾ مو يؽقن هلو اًمصاى واًمعقس

 

 واعمــــوُء وَمــــقَق فُمُفقِرَهــــو حَمُْؿــــقُل 

 قمـ متـفو سمـرد اًمصـٌو وإذا كضً 

 

ــــمول  شم
ِ
ــــوء ــــنمم اجلػ ــــقىمٌي وم  معش

ٌْ هَبـو   ؿموسمً وَمُجْا سمِخَضـوهَبو واسمَعـ

 

 قَمِجــمت إًمْقــِف وَمؾِْؾِخَضــوِب ُكُصــقُل 

ــ   ومفَل اًمتل  قغً هلو مــ وقمـاك اًمـ

 

ـــَؾ اإليْمؾِقـــُؾ أطمجـــو  ُل أمـــِس ووُمص 

ــذي  ــر ُة شمصــُاُق ذم اًم  ويممتمــؽ اعم

 

 حتؽِــل وأكــً اًمصــورم اعمصــؼقل

َِجقـعُ  ٓ زال َ ْػَحقَْؽ    وٓ سمـاا اًـم

 

 ًمؾـــــوفمريـ سمؿيــــسمقؽ وُمُؾــــقُل 

 
ًٌـو  وعمو شمقذم أسمق إسمراهقؿ حمؿا سمـ ضمعػر اعمذيمقر رصموه أسمق اًمعمتء اعمعري خموـم

 ت اًمتل يؼقل ومقفو:ٕوٓده هبذه إسمقو

جؿ  سمـق احلًى اًمقووح واًمنمف اًمــ

 

 ًمًوين إن مل َأْرِث واًمايمؿ ظَمْصـِؿل

 ؿمــؽقت مـــ إيــوم شمٌــايؾ همــودر 

 

 سمــقاٍف وكؼــمت مـــ هور إمم َهــؿ  

ــف  ــو رأيت ــريش اًمـنــ سمقـ ــوٓ يم  وطم

 

 ريًشو قمغم ؾمـفؿ ضمـوطًمو ًمشفؿ  ض

 وٓ م ــؾ ومؼــاان اًمنمــيػ حمؿــا 

 

ــي ذي ضمــ ــي ظمطــى أو ضمـوي  رمرزي
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 ومقــــو داومـقــــف ذم اًم ــــرى إَن حلــــاه

 

ـــؿ ـــودومـقه قمـــغم قمؾ ـــو وم ـــر اًمُ رَي  مؼ

ــــفُ   ــــقاده إَن ومقىَم ــــو طمــــومكم أقم  وي

 

 ؾمامويُّ ِهم ومـوشمؼقا يمقيمـى اًمـرضمؿ

ـــف  ــــعش وضماشم ـــف إٓ يم ـــو كعش  وم

 

ـــْتؿِ  ـَ اًمُق ـــ ـَ ِم ـــ ْػ ـــوت ٓ َهَ ـــو ًمٌـ  أسم

ـــــيً   ـــــلم هموي ـــــو مل ُيٌؼ  ـــــَقيُ  اعمَْـَوَي  وَم

 

  اًمــجؿـمؾعـ اًم ـويو وأـمؾعــ قمـغم

ــف أقمــوذل  ـْ َكْعق ــ ــو قَم  إن ُ ــَؿ اًمَؼـَ

 

ـْ سَمْعـَاُه ًمِْؾَؼـَـو ًاا َم ًَ ـؿ   ومَقاطَم  اًمصُّ

ـف  ًقُػ طَمَتـك أظَْمَضـَؾ اًمـَاْمُع ضمـػ  سمؽك اًم

 

ْهؿ  قمغم ومورس يرويف مـ ومورس اًمـاُّ

 شمؾــــذ اًمعــــقازم واًمظٌــــك ذم سمـوكــــف 

 

 ًمؼوء اًمرزايو مـ ومؾـقل ومــ طمطـؿ

 ا  ـــــورًمووسمـــــوه ريب مـــــو شمؼؾـــــ 

 

 ًمف مشـٌفو ذم يـقم طمـرب وٓ ؾمـؾؿ

ـي  ـُاِمل ذم قمجوضمـ ــؾ اىمـ ٓ  ــوح ذم اخلق  و

 

 إذا ىمقؾ طماى ىمول: ذم وـؽفو ُأم ل

ــــف  ـــــ يؿقـ ــــك م  وٓ سف اخلط

 

 يؿــلم وإن يموكــً معــوودة اًمـــعؿ

ــو ًمغــااة   وٓ أمًــؽً ينــى قمـوك

 

 يمقنــاه واًمػرؾمــون ـموئشــي اًمغــرم

ــؼ سم ؽــؾ حمؿــا  ــو ىمؾــى ٓ شمؾح  ومق

 

 ًمقٌؼـــك صمؽؾـــف سَمـــلم  اًمَقؾْمـــؿِ ِؾمـــقاه 

 ومنين رأيً احلـزن ًمؾحـزن مـو طمقـو 

 

 يَماَم ظَمَط ذم اًمؼرـموس َرؾْمٌؿ قَمغَم َرؾْمؿِ ِ

 يمريؿ طمؾقؿ اجلػـ واًمـػس ٓ يرى 

 

 إذا هق أهمػك مو يرى اًمـوس ذم احلؾـؿ

 َؼتف اًمٌوسمؾقـــــي طمؼٌـــــيً ومتـــــك قمِشـــــ 

 

ــ ؿ ــف سمرؿمــػ وٓ ًم ــؿ يشــػفو مـ  ومؾ
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 طمٌقٌـياًمؽلس وهل  يملَن طُمٌوَب 

 

ؿ   ًُّ  إمم اًمنمب مو يـػل احلٌوب مـ اًم

ــــف  ــــؿ هتوسم ــــراح صم ــــف اًم  شمًــــقر إًمق

 

ــي اًمؽــرم ــو ًَمققمــي ذم اسمـ ــلن احلَُؿَق  يم

ــعُ   ــو أظمــً اًمغــريٌلم ُيٍْمَ ًٌ  دقمــو طمؾ

 

 سمًــــقػ ىمريــــر اعمؽــــورم واحلــــزم

 أيب اًمًٌعي اًمشـفى اًمتـل ىمقـؾ إهنـو 

 

 مـػذة إىماار ذم اًمعـرب واًمعجـؿ

ــــو ؾمــــؿقتف ومـٌوهــــي  ــــً م  وإن يمـ

 

 يمػتــــل ومـــقفؿ إن ُأقَمـــَروَمُفْؿ سمِوؾْمـــؿِ ِ

ــي اؾمــلزم  ــقض اًمقامكق ــو معنمــ اًمٌ  ومق

 

 إمم اًمؾحـؿ سمـقف ـمعوًمو إن ؾمغًٌ

ـــــا مــــــفؿ و ـــــرب   ومؽـــــؾ وًمق

 

 ًمـو ظمؾػ مـ ذًمـؽ اًمًـقا اًمعصـؿ

 َمَغـــــوومِرهؿ شمقجـــــوهنؿ وطمٌـــــوُهؿُ  

 

 نوئؾفؿ واًمػرع يـؿل إمم اجلـذم

ٌَوؾُمــقن يمــؾ مػووــي مـوضمقــذ   ًَم

 

 لن همايًرا وموض مـفو قمـغم اجلًـؿيم

 يمــــــلهنُؿ ومقفــــــو ُأؾُمــــــقٌد ظَمِػَقــــــيٌ  

 

ــرىمؿ ــؾ اًم ــو طمؾ  وًمؽـــ قمــغم أىمتوده

ـــي  ـــً َأقِمـَ ـــامٌة إذا إقمـــراف يموك  يُم

 

ـُ اًم قوب قمــ اجلـْزمِ ِ ًْ  ومؿغـقفؿ طُم

ـــود  ـــقن أرواق اجلق ـــو يطقؾ  وـموعم

 

ًٌو همــػم روق وٓ ضمــؿ    صمـــقهـ همصــ

ـــــــي  ـــــــو ضمؼمي ــــــــ اًمؼـ  إذا م هت

 

ـّ احلػقظـي سمـوًمؾجؿوهمقًظو ومـل  وىمعف
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 يمـلكام  ـاول اًمشـؽقؿ ورومتـ

 

ــــقى إدم ـــــ أؾم  أذن إمم ذا وم

 ومقارس طمرب يصٌ  اعمًـؽ موزضًمـو 

 

ــؿ    سمــف اًمــريمض كؼًعــو ذم ُأكــقومفؿ اًمشُّ

ــقهؿ  ــون اًمنمــيػ أسم ــا يم  ومفــذا وىم

 

 أمــػم اعمعــوزم ومــورس اًمـ ــر واًمـــظؿ

 إذا ىمقــؾ: كًــؽ  وموخلؾقــؾ اسمـــ  زر 

 

 وموخلؾقـؾ أظمـق اًمػفـؿوإن ىمقؾ: ومفؿ  

 أىمومــً سمقــقت اًمشــعر حتؽــؿ سمعــاه 

 

 سمـوء اعمراصمل وهـل  ـقر مــ اهلـام

ـــفك  ـــي واًمً ـــك ًمؾغزاًم ـــوه طمت  كعقـ

 

 ومؽــؾ  ــــك ًمـــق ومــااه مــــ احلَـــْتؿِ ِ

ـــار اعمــــػم ىمايؿـــف   ومـــو يمؾـــػ اًمٌ

 

ــــؿ ــــر اًمؾط ــــف أصم  وًمؽـــــام ذم وضمف

ــع إن  ــسِ   ــع اًمتقدي ــو مزم ــو ومق  كوئًق

 

ــــؾ واًمــــَقهْ   ؿِ ِومنكــــؽ داٍن ذم اًمتخقُّ

 يملكـــــؽ مل دمـــــرر ىمــــــوة ومل دمـــــر 

 

 ومتــوة ومل دمــؼم أمــػًما قمــغم احلؽــؿ

 ووضمفــؽ مل يًــػر وكــورك مل شمــــر 

 

ـــؿ ـــؽ مل هي ـــر ويمػُّ  ورحمـــؽ مل يع 

ــؾ سمروطمــؽ  ــوقمًاا  ــرب ضمؼمي  شمؼ

 

ـــرش هيـــاهيو جلـــاك وإم  إمم اًمع

 ومــــاوكؽ خمتــــقم اًمرطمقــــؼ ومــــنكام 

 

ــون حيػــظ سمــوخلتؿ  ًمتنمــب مـــف يم

 قض طمقًمـفوٓ شمـَس ذم احلنِم واحلـ 

 

ـــؿِ  ـــرم إمم هُبْ ـــلم هُم ـــَتك سم  قُمَصـــوسمي ؿَم

ـــِري  ـــي ذايمِ ـــقم اًمؼقوم ـــؽ ذم ي  ًمعؾ

 

ــَػ قمـــ إصِْمِؿــ  لومًــؾ ريب َأْن ُهَػ 

 
وذيمــر اًمـًــوسمي وــومـ سمـــ ؿمــاىمؿ احلًــقـل أَن أنــا سمـــ اإلمــوم إؾمــحوق 

 اعمم ـ  يمون ُيؽـك سمليب اًمعٌوس وأكف ظمؾػ وًمايـ مهو: إؾمحوق وحمؿا.

                                                 
 .[ر ف ت]حقط رومتف: يمنه ودىّمف. اًمؼومقس اعم   (1)

 .[ش ك م]اًمشؽقؿي: إكػي وآكتصور مـ اًمظؾؿ. اًمؼومقس اعمحقط    (2)

 .978-2/3/949 :((ؾمؼط اًمزكا))ديقن أسمق اًمعمتء اعمعري    (3)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

اًمًقا إؾمحوق حمؿـا سمــ قمـكم سمــ إؾمـحوق سمــ أنـا سمــ يمام ذيمر مـ ذريتف 

إؾمحوق اعمم ـ وىمول قمـف: يمون مـ ذوي إىمـاار سمٌغـااد  شمـقذم هبـو سمعـا أن يمـػ 

 .سمٍمه  ًمف قمؼى يعرومقن سمٌـل إهلقس

وموإلموم إؾمحوق اعمم ـ قمـاه مخًي مـ اًمذيمقر  يمام شمؼام ذيمرهؿ قمــا اسمــ  

ؿا واحلًـ واحلًلم وأنا  قمغم أن طمزم  ًمؽـ اعمعؼٌقن مـفؿ ومؼط أرسمعي هؿ: حم

ٓ يذيمر قمؼٌو ٕنا  واه أقمؾؿ. وىما شمؼام اًمؽمتم قمغم قمؼـٌفؿ  واعمـم ـ  سمعضفؿ

ًٌو  ىمول اًمـًوسمي اسمـ قمـٌي:  وهق مـ أىمؾ اعمعؼٌلم مـ وًما )يعا مـ أىمؾ أوٓد أسمقف قمؼ

 م(ضمعػر اًمصودق قماًدا

 

             

 

 

                                                 
 .2/2/55 :حتػي إزهور وزٓل إهنور ذم كًى أسمـوء إئؿي إـمفور   (1)

 .(222)قمؿاة اًمطوًمى    (2)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 

 أحاديث وأخبار مروية

 :د ذرية اإلمام إشحاق ادًمتنبيشاىو

َؾِؿ قمـا اعمًؾؿلم ىموـمٌي ؿُ ـمـ اًم صمٌـقت و ـحي مـو رواه  –ؾمـي وؿمـقعي  –ًَ

قمـ زيا سمـ أرىمؿ را اه قمـف طمقٌ ىمول: ىمـوم يقًمـو ومقــو  (( حقحف))مًؾؿ ذم 

 ُيـاقمك مُخ ـو
ٍ
سمـلم مؽـي واعمايــي   رؾمقل اه  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ ظمطقٌو سمـامء

  ومـنكام أكـو أَمـو سمعـا أٓ أهيـو اًمــوس)): وَوقَمَظ وَذيَمر  صمؿ ىمـولاه وأصمـك قمؾقِف ومَحِؿا 

قؿِمُؽ أن يليَت رؾمقل ريب وملضمقَى  وأكو شمورك ومقؽؿ صمؼؾلِم  أوهلـام يمتـوب اه  سمنم يُ 

 ومحـٌ قمـغم يمتـوب اه ((  ومخذوا سمؽتـوب اه واؾمتؿًـؽقا سمـفومقف اهلاى واًمـقر

   أذيمريمؿ اه ذم أهؾ سمقتل  ذم أهؾ سمقتل ريمؿ اهأذيم)): وَرهَمى ومقف  صمؿ ىمول

                                                 
 .[2488]سمرىمؿ   4/1873 : حق  مًؾؿ   (1)

هماير ظمؿ: ظمؿ ذم اًمؾغـي ىمػـص اًمـاضموج  ) :2/389 :((معجؿ اًمٌؾاان))ىمول يوىمقت احلؿقي ذم    (2)

ومنن يمون مـؼقٓ مـ اًمػعؾ ومقجقز أن يؽقن ممو مل يًؿ وموقمؾف  مـ ىمقهلؿ ظمـؿ اًمٌمـء: إذا شمـرك ذم 

ـ مخؿـً ... ىمول اًمًفقكم قمـ اسمـ إؾمحوق: وظمؿ سمةر يمؾى سمـ مـرة  مـ اخلؿ وهق طمٌس اًماضموج

اًمٌقــً إذا يمـًــتف  ويؼــول: ومــمتن خمؿــقم اًمؼؾــى: أي كؼَقــف  ومؽــلكام ؾمــؿقً سمــذًمؽ ًمـؼوئفــو  ىمــول 

اًمزخمنمي: ظمؿ: اؾمؿ رضمؾ  ٌوغ أوقػ إًمقف اًمغاير اًمذي سملم مؽي واعمايـي سموجلحػي وىمقؾ هـق 

 .(... قمغم صممتصمي أمقول مـ اجلحػي

ی  ی  ی  ی  ژ ه شمٌورك وشمعـومم: وٓ ؿمؽ أَن اًمًـي اًمـٌقيي ُيى إظمذ هبو ًمؼقل ا   (3)

 .[132] ل قمؿران:  ژجئ  



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 .((أذيمريمؿ اه ذم أهؾ سمقتل

ـــ اعمًــؾؿلم  ــع همــػمهؿ م ــقر م ــي واًمـ ــقا مشــوقمؾ اهلااي ــً نؾ وملهــؾ اًمٌق

اعمخؾصــلم  وإًمقــؽ كــامذج مـــ مرويــوت ذريــي اإلمــوم إؾمــحوق اعمــم ـ ممــو يميمــا 

 وضمقدهؿ شمليمقًاا حلايٌ اعمصطػك اعمتؼام:

 :ن جعفرحممد بن إشحاق ب (1

ىمول اسمـ قمًويمر: أظمؼمكو أسمـق احلًـلم سمــ اًمػـراء وأسمـق هموًمـى وأسمـق قمٌـااه 

ىمـوًمقا: أظمؼمكـو أسمــق ضمعػـر اعمعــال  أظمؼمكـو أسمـق ـمــوهر اعمخؾـص  أظمؼمكــو أنـا سمـــ 

سمــ ضمعػـر  قمــ قمؿـف  حمؿـد بـن إشـحاقؾمؾقامن  طماصمـو اًمزسمػم سمـ سمؽور  طمـاصمـل 

و طميـشمف اًمقومـوة  دقمـو سموسمــف حمؿا سمـ ضمعػر  أن قمٌااه سمـ ضمعػر سمـ أيب ـموًمى عمـ

ُـّ مـف وىمول: إين مل  معوويي ومـزع ؿمـػو مـ أذكف وأوىص إًمقف  وذم وًماه مـ هق أؾم

أزل أؤهؾؽ هلو  ومؾام شمقذم قمٌـااه اطمتـول معوويـي سمـايـ أسمقـف  وظمـرج يطؾـى ومقـف 

 .طمتك ىمضوه  وىمًؿ أمقال أسمقف سملم وًماه  مل يًتلصمر سمٌمء قمؾقفؿ

 

                                                 
 (3786)سمـرىمؿ   5/662 :. ضمومع اًمؽممـذي((كتاب اهلل وظسيت أهل بقتي))وذم روايي اًمؽممذي:    (1)

: وذم اًمٌوب قمـ أيب ذر وأيب ؾمعقا وزيـا اه را اه قمـفام ىمول اًمؽممذيمـ روايي ضموسمر سمـ قمٌا

سمــ ا ىمـول: وزيـا  : وهذا طمايٌ طمًــ همريـى مــ هـذا اًمقضمـفىمولقا سمـ أرىمؿ وطمذيػي سمـ أؾما

 .احلًـ ىما روى قمـف ؾمعقا سمـ ؾمؾقامن وهمػم واطما مـ أهؾ اًمعؾؿ

 .[ش ن ف]يؼول عمو ُيعَؾؼ ذم أقمغم إذن ؿمـػ  ومو ُيعَؾؼ ذم أؾمػؾفو ىمرط. اًمؼومقس اعمحقط    (2)

واسمــــ طمجـــر   28/197 :((املهتـــذيى اًمؽـــ))وذيمـــره اعمـــزي ذم  .59/246 :شمـــوري  دمشـــؼ   (3)

 .18/191 :((هتذيى اًمتفذيى))اًمعًؼمتين ذم 



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 :إشحاق بن جعفراعول بن حممد بن ـإشم (2

ىمول اًمًخووي: إؾمامقمقؾ سمـ حمؿا سمـ إؾمحوق سمـ ضمعػر سمـ حمؿـا سمــ قمـكم 

سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـموًمى  أسمق حمؿا: ؾمؿع مـف احلًـ سمـ حمؿـا سمــ حيقـك ا

اه سمـ احلًـ سمـ قمـكم سمــ احلًـلم سمــ قمـكم سموعمايــي سمـ احلًـ سمـ ضمعػر سمـ قمٌقاا

 سمـ ضمعػر سمـ حمؿا: طمايٌ هــا سمــ ؾمـي صممتث وؾمتلم وموئتلم  قمـ قمؿ أسمقف قمكم

 .أيب هوًمي ذم  ػي رؾمقل اه  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ

ويقضما إلؾمامقمقؾ سمـ حمؿا طمػقا  وطمى اًمؽممجي إؾمحوق اعمم ـ مرويوت 

 قمـا يم ػم مـ اًمعؾامء مـفؿ:

  يف الذرية الطاهرة (هـ311ت )الدواليب: 

أن أسمو حمؿـا إؾمـامقمقؾ  ىمول اًماوٓيب: أظمؼمين أسمق اًمؼوؾمؿ يمفؿس سمـ معؿر 

سمـ حمؿا سمـ إؾمحوق سمـ ضمعػر سمـ حمؿا سمـ قمكم سمـ طمًلم سمـ قمكم سمــ أيب ـموًمـى ا

طماصمفؿ: طماصمـل قمؿل قمكم سمـ ضمعػر سمـ حمؿا سمـ طمًلم سمـ زيا  قمـ احلًــ سمــ 

زيا سمـ طمًـ سمـ قمكم  قمـ أسمقف ىمول: ظمطى احلًـ سمـ قمكم اًمـوس طمـلم ىمتـؾ قمـكم 

ًمؼـا ىمـٌض ذم هـذه اًمؾقؾـي رضمـؾ مل )ؿ ىمـول: را اه قمـف ومحؿا اه وأصمـك قمؾقف صمـ

يًٌؼف إوًمقن  وٓ ياريمف أظمـرون  وىمـا يمـون رؾمـقل اه  ـغم اه قمؾقـف و ًمـف 

وؾمؾؿ يعطقف رايتف  ويؼوشمؾ ضمؼميؾ قمــ يؿقــف  ومقؽوئقـؾ قمــ يًـوره  ومـام يرضمـع 

طمتك يػت  اه قمؾقف  ومو شمرك قمغم فمفـر إرض  ـػراء وٓ سمقضـوء  إٓ ؾمـٌعامئي 

                                                 
 .1/183 :اًمتحػي اًمؾطقػي ذم شموري  اعمايـي اًمنميػي   (1)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

ً مـ قمطوئف  أراد أن يٌتوع هبو ظمودمو ٕهؾف صمؿ ىمول: أهيـو اًمــوس  مــ درهؿ ومضؾ

قمرومـل ومؼا قمرومـل  ومـ مل يعرومـل وملكو احلًـ سمـ قمكم  وأكو اسمـ اًمقيص  وأكو اسمـ 

اًمٌشػم  وأكو اسمـ اًمـذير  وأكو اسمـ اًمااقمل إمم اه سمنذكف واًمناج اعمـػم  وأكو مـ أهؾ 

صعا مـ قمــاكو  وأكـو مــ أهـؾ اًمٌقـً اًمـذيـ اًمٌقً اًمذي يمون ضمؼميؾ يـزل ومقـو ي

أذهى اه قمـفؿ اًمرضمس وـمفرهؿ شمطفػما  وأكو مـ أهؾ اًمٌقً اًمذيـ اومؽمض اه 

ــف:  ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ژ مــقدهتؿ قمــغم يمــؾ مًــؾؿ ومؼــول ًمـٌق

 .(وموىمؽماف احلًـي مقدشمـو أهؾ اًمٌقً   [23اًمشقرى: ]ژ  ٹ     ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ

  يف الػؼقه وادتػؼه (هـ463ت )اخلطقب البغدادي: 

ىمول اخلطقى: أظمـؼمين أسمـق اًمؼوؾمـؿ قمٌقـااه سمــ أنـا سمــ قمـ امن إزهـري 

اًمصػمذم  طمـاصمـو أسمـق اعمػضـؾ حمؿـا سمــ قمٌـااه اًمشـقٌوين ىمـول: طمـاصمـل أنـا سمــ 

إؾمحوق اعمقؾموئل  أظمؼمين أيب إؾمحوق سمـ اًمعٌوس ىمول: طماصمـل إؾمامقمقؾ سمـ حمؿا 

حوق سمـ ضمعػر سمـ حمؿا ىمول: طماصمـل قمـكم سمــ ضمعػـر  قمــ أظمقـف مقؾمـك  سمـ إؾما

قمـ أسمقف ضمعػر سمـ حمؿا  قمـ أسمقف حمؿا سمـ قمكم  قمـ أسمقف قمكم سمـ احلًلم  قمـ أسمقـف 

  أن رضممت مـ إكصور ىمول: يو رؾمقل اه  أي را اه قمـفاحلًلم  قمـ أسمقف قمكم 

ومظــ اًمرضمـؾ أن رؾمـقل اه  ((اًمعؾـؿ سمـوه  واًمػؼـف ذم ديــف))اًمعؿؾ أومضؾ؟ ىمـول: 

 غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ مل يػفؿ ىمقًمف  ومًلًمف اًم وكقي  ومؼـول ًمـف م ـؾ ىمقًمـف إول  

ومؼول: يو رؾمقل اه  أؾملًمؽ قمـ اًمعؿؾ  ومتخـؼمين قمــ اًمعؾـؿ!! ومؼـول رؾمـقل اه 

كعؿ   إَن اًمعؾؿ يـػعؽ معف ىمؾقؾ اًمعؿؾ ويم ػمه   وإن )) غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ: 

                                                 
 .[121]سمرىمؿ  (74)اًمذريي اًمطوهرة    (1)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 .((يـػعؽ معف ىمؾقؾ اًمعؿؾ وٓ يم ػمه اجلفؾ ٓ

  يف معرفة ظؾوم احلديث (هـ415ت )اإلمام احلاكم: 

ىمول احلويمؿ: طماصمـو أسمق حمؿا احلًـ سمـ حمؿا سمـ حيقك سمـ احلًـ سمـ ضمعػر 

سمـ قمٌقااه سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـموًمـى سمــ أظمـل ـمـوهر ا

سمـ حمؿا سمـ إؾمحوق سمــ ضمعػـر سمــ حمؿـا  اًمعؼقؼل ىمول: طماصمـو أسمق حمؿا إؾمامقمقؾ

ىمول: طماصمـل قمكم سمـ ضمعػر سمـ حمؿا  قمـ احلًلم سمـ زيا  قمـ قمؿف قمؿر سمــ قمـكم 

سمـ احلًلم  قمـ أسمقف  أن اًمعٌوس سمـ قمٌااعمطؾى ىمول: يو رؾمقل اه  إكؽ طمَرمً ا

 .((كعؿ))قمؾقـو  اىموت اًمـوس  ومفؾ حتؾ  اىمي سمعضـو ًمٌعض؟ ىمول: 

أهؾ سمقتل ينمسمقن مـ اعموء ذم اعمًـجا إذا يمـون  ومرأيً مشقخي :ىمول طمًلم 

 هوؿمؿ  ويؽرهقن مو مل يؽـ ًمٌـك هوؿمؿ. لًمٌعض سمـ

 .ىمول أسمق قمٌااه احلويمؿ: رواة هذا احلايٌ يمؾفؿ هوؿمؿققن 

  يف السـن الؽزى (هـ458ت )اإلمام البقفؼي: 

ا ىمول اًمٌقفؼل: وأظمؼمكو أسمق قمٌااه احلوومظ  طماصمـو أسمق حمؿا احلًـ سمـ حمؿ

سمٌغااد  طماصمـو إؾمامقمقؾ سمـ حمؿا  – ((اًمـًى)) وطمى يمتوب  -احلًقـل اًمعؼقؼل 

سمـ ضمعػر سمـ حمؿا  قمـ أظمقف مقؾمك  سمـ إؾمحوق سمـ ضمعػر سمـ حمؿا  طماصمـل قمكما

                                                 
 .116-1/115 :اًمػؼقف واعمتػؼف   (1)

احلايٌ وىمول: هذا اًمــقع  اًمـقع اًمتوؾمع واًم متصملم مـ معرومي قمؾقم (175)معرومي قمؾقم احلايٌ    (2)

مـ هذه اًمعؾقم معرومي أكًوب اعمحاصملم مـ اًمصحوسمي وإمم قمٍمكو هذا  ومؼا أمركو  غم اه قمؾقـف 

 .و ًمف و ؾمؾؿ سمذًمؽ



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

سمـ احلًـلم ىمـول:    قمـ قمكمسمـ ضمعػر  قمـ ضمعػر سمـ حمؿا  قمـ أسمقف حمؿا سمـ قمكما

هوًمي را اه قمـف قمـ  ـ أيبرا اه قمـفام ؾملًمً ظموزم هـا سم ىمول احلًـ سمـ قمكم

ومؼول: مو ظمػم رؾمقل  –ويمون و وومو  -طمؾقي رؾمقل اه  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ 

اه  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمؾؿ ذم أمريـ  إٓ أظمذ أينمهو مو مل يؽـ إصمام  ومـنذا يمـون 

إصمام  يمون أسمعا اًمـوس مـف  ومو اكتؼؿ رؾمقل اه  غم اه قمؾقف و ًمف وؾمـؾؿ ًمـػًـف  

 .إٓ أن شمـتفؽ طمرمي اه  ومقـتؼؿ ه هبو

  يف دالئل الـبوة (هـ458ت )اإلمام البقفؼي: 

وىمــول:  -ًمػظــو وىمــراءة قمؾقــف  -ىمـول اًمٌقفؼــل: أظمؼمكــو أسمــق قمٌــااه احلـوومظ 

طماصمـو أسمق حمؿا احلًـ سمـ حمؿا سمـ حيقـك سمــ احلًــ سمــ ضمعػـر سمــ قمٌقـااه سمــ 

 ـوطمى يمتـوب  - ـموًمـى اًمعؼقؼـل احلًلم سمــ قمـكم سمــ احلًـلم سمــ قمـكم سمــ أيب

سمٌغااد ىمول: طماصمـو إؾمامقمقؾ سمـ حمؿا سمـ إؾمحوق سمـ ضمعػر سمـ حمؿـا  - ((اًمـًى))

سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـموًمى  أسمق حمؿا  سموعمايـي  ؾمــي صمـمتث وؾمـتلم ا

وموئتلم  ىمول: طماصمـل قمكم سمـ ضمعػر سمـ حمؿا  قمـ أظمقف مقؾمـك سمــ ضمعػـر  قمــ 

قف حمؿا سمـ قمكم  قمـ قمكم سمـ احلًلم  ىمول: ىمول احلًـ سمــ ضمعػر سمـ حمؿا  قمـ أسم

قمكم را اه قمـفام: ؾملًمً ظموزم هـا سمـ أيب هوًمي را اه قمـف قمـ طمؾقي رؾمـقل 

وأكـو أرضمـق أن يصـػ زم ؿمـقةو  -ويمـون و ـوومو  -اه  غم اه قمؾقـف و ًمـف وؾمـؾؿ 

  يـت ٕ أشمعؾؼ سمف ومؼول: يمـون رؾمـقل اه  ـغم اه قمؾقـف و ًمـف وؾمـؾؿ ومخـام مػخـام

وضمفف شم ًمم اًمؼؿر ًمقؾي اًمٌار  أـمـقل مــ اعمرسمـقع   وأىمٍمـ مــ اعمشـذب  قمظـقؿ 

اهلومي  رضمؾ اًمشعر  إن اكػرىمً قمؼقؼتف ومرق  وإٓ وممت ُيووز ؿمـعره ؿمـحؿي أذكـف 

                                                 
 .7/41 :اًمًــ اًمؽؼمى   (1)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

إذا هق وومره  أزهر اًمؾـقن  واؾمـع اجلٌـلم  أزج احلقاضمـى  ؾمـقاسمغ ذم همـػم ىمـرن  

ف كقر يعؾقه  حيًٌف مـ مل يتلمؾـف أؿمـؿ  سمقـفام قمرق ياره اًمغضى  أىمـك اًمعركلم  ًم

يمٌ اًمؾحقي  ؾمفؾ اخلايـ  يملن قمـؼف ضمقا دمقي  ذم  ػوء اًمػضي  معتال اخلؾـؼ  

سمودكو متامؾمـؽو  ؾمـقي اًمـٌطـ واًمصـار  قمـريض اًمصـار  سمعقـا مـو سمـلم اعمـؽٌـلم  

وــخؿ اًمؽــراديس  أكــقر اعمتجــرد  مق ــقل مــو سمــلم اًمؾٌــي واًمنــة سمشــعر ُيــري 

 واًمٌطـ  ممو ؾمقى ذًمؽ  أؿمعر اًمذراقملم واعمـؽٌلم وأقمـوزم يموخلط  قموري اًم ايلم

ـ اًمؽػـلم واًمؼـاملم   اًمصار  ـمقيؾ اًمزكايـ  رطمى اًمراطمي  ؾمٌط اًمؼصى  ؿمـ

ؾموئؾ إـمراف  مخصون إمخصلم  مًق  اًمؼاملم يـٌق قمـفام اعموء  إذا زال  زال 

 ـٌى   ىمؾعو  هطق شمؽػقو ويؿٌم هقكو  ذريـع اعمشـقي إذا مشـك  يمـلكام يــحط مــ

وإذا اًمتػً  اًمتػً مجعو ظموومض اًمطـرف  كظـره إمم إرض أـمـقل مــ كظـره إمم 

 اًمًامء  ضمؾ كظره اعممتطمظي  يًقق أ حوسمف يٌار مـ ًمؼل سموًمًمتم.

ىمؾً:  ـػ زم مـطؼـف. ىمـول: يمـون رؾمـقل اه  ـغم اه قمؾقـف و ًمـف وؾمـؾؿ 

  ـمقيـؾ متقا ؾ إطمزان  دائؿ اًمػؽرة  ًمقًً ًمف راطمي  ٓ يتؽؾؿ ذم همػم طموضمـي

 اًمًــؽتي  يػتــت  اًمؽــمتم وهتؿــف سملؿمــااىمف  ويــتؽؾؿ سمجقامــع اًمؽؾــؿ  ٓ ومضــقل 

وٓ شمؼصػم  دمٌ  ًمقس سموجلوذم وٓ اعمفلم  يعظؿ اًمـعؿي وإن دىمً  ٓ يـذم مـفـو 

ؿمقةو  ٓ يذم ذواىمو وٓ يؿاطمف  ٓ يؼقم ًمغضٌف إذا شمعرض احلؼ رء طمتك يـتٍم 

ــنذا شمعــقـمل احلــؼ مل يعرومــف أطمــا  ومل ــف  وم ــف   ًم  يؼــؿ ًمغضــٌف رء طمتــك يـتٍمــ ًم

ٓ يغضى ًمـػًف وٓ يـتٍم هلو  إذا أؿمور  أؿمـور سمؽػـف يمؾفـو  وإذا شمعجـى ىمؾٌفـو  

وإذا حتاث اشمصؾ هبو  ييب سمراطمتف اًمقؿـك سمطــ إهبومـف اًمقنـى  وإذا همضـى 

 أقمرض وأؿموح  وإذا ومـرح همـض ـمرومـف  ضمـؾ وـحؽف اًمتًٌـؿ  ويػـؽم قمــ م ـؾ 



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 طمى اًمغامم.

  صمؿ طماصمتف ومقضماشمف ىمـا ًلم سمـ قمكم را اه قمـفام زموكوىمول: ومؽتؿتفو احل

ؾمٌؼـل إًمقف  ومًلًمف قمام ؾمـلًمتف قمــف ووضماشمـف ىمـا ؾمـلل أسمـوه قمــ ماظمؾـف  و ؾًـف 

 .وخمرضمف  وؿمؽؾف  ومؾؿ ياع مـف ؿمقةو

  يف التدوين يف أخبار قزوين (هـ623ت )الرافعي: 

حمؿـا سمــ  ىمول اًمراومعل: طماصمـو حمؿا سمـ مقؾمك اًمؼزويـل  طمـاصمـو أنـا سمــ

حيقك  قمـ احلؿػمي  قمـ أنا سمـ أيب قمٌااه قمـ  وًم  سمـ أيب نود  قمـ احلًـلم 

سمـ قمكم سمـ داوود اجلعػري  قمـ إؾمـامقمقؾ سمــ حمؿـا سمــ إؾمـحوق سمــ ضمعػـر سمــ ا

ٌَوَيي  قمـ اًمـٌل  غم اه قمؾقف و ًمف  حمؿا  قمـ أسمقف  قمـ أيب قمٌااه  قمـ أسمقف  قمـ قَم

 ومؼؾــً: مــو هــذه   ضموريــي أدمــوء ًمعًــوء دظمؾــً اجلـــي  ومرأيــً))وؾمــؾؿ ىمــول: 

يو ضمؼمئقؾ؟ ومؼول : إن اه شمعومم قمرف ؿمفقة ضمعػر سمـ أيب ـموًمـى ًمـ دم اًمؾعـس   

 .((ومخؾؼ ًمف هذه

  يف البداية والـفاية (هـ774ت )ابن كثر: 

ىمول اسمـ يم ػم سمعا يممتم ًمف قمـ  ػي اًمـٌل  غم اه قمؾقـف و ًمـف وؾمـؾؿ: وىمـا 

                                                 
 .287-1/285: دٓئؾ اًمـٌقة   (1)

ــوُء: ذم ًمقهنــو أدكــك ؾمــقاد منمــسمي سمحؿــرة. واًمَؾْعــُس: ؾمــقاد    (2) ًَ ـٌ ذم اًمشــػي. ضموريــي ًَمْع مًتحًــ

 .[ل ع س]اًمؼومقس اعمحقط 

  .شمرمجي حمؿا سمـ مقؾمك اًمؼزويـل  2/35 :اًمتاويـ ذم أظمٌور ىمزويـ   (3)

ٌَويي رىمل  أسمق روموقمـي اعمـاين  شمـوسمعل صمؼـي مــ  :وقَم هق اسمـ روموقمي سمـ راومع سمـ ظَمايٍ إكصوري اًمزُّ

 .اًمطٌؼي اًمقؾمطك مـ اًمتوسمعلم  وموحلايٌ مرؾمؾ



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

قمــ أيب قمٌـااه احلـويمؿ اًمـقًـوسمقري  ((اًمـآئؾ))قفؼـل ذم رواه احلوومظ أسمقسمؽر اًمٌ

ًمػظو وىمراءة قمؾقف  أظمؼمكو أسمق حمؿا احلًـ حمؿا سمـ حيقك سمـ احلًـ سمـ ضمعػر سمــ 

 ((اًمـًــى))قمٌــااه سمـــ احلًــلم سمـــ قمــكم سمـــ أيب ـموًمــى اًمؼعـٌــل  ــوطمى يمتــوب 

سمٌغااد  طماصمـو إؾمامقمقؾ سمــ حمؿـا سمــ إؾمـحوق سمــ ضمعػـر سمــ حمؿـا سمــ قمـكم سمــ 

احلًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـموًمى أسمق حمؿا سموعمايـي ؾمـي ؾمً وؾمتلم ومـوئتلم طمـاصمـل 

قمكم سمـ ضمعػر سمـ حمؿا  قمـ أظمقف مقؾمك سمـ ضمعػر  قمـ ضمعػر سمـ حمؿا  قمـ قمكم 

سمـ احلًلم سمـ قمكم  قمـ أسمقف حمؿا سمـ قمكم سمــ احلًـلم ىمـول: ىمـول احلًــ ؾمـلًمً ا

 .... ظموزم هـا سمـ أيب هوًمي

 :بن احلسني بن إشحاق بن جعفر الصادق جعفر بن حممد بن أمحد (3

: حيـاث قمــ ـقج سمـ اعمظػر سمـ اعمنمـف سمــ كٍمـىمول اًمؼزويـل ذم شمرمجي اعم

احلًــ سمــ حمؿـا سمــ أنـا    طماصمـو أسمق قمكميب احلًـ قمكم سمـ أيب ضمعػر احلؿقيأ

طمؾى    طماصمـو أسمق حمؿا يمنى سمـ قمٌااًمؽريؿ سمـ يمنى اًمًؾؿل ىموااًمؽرموين

  طماصمـو اًمنمـيػ أسمـق قمٌـااه ضمعػـر سمــ حمؿـا سمــ أرسمعامئيهبو ؾمـي ؾمً وؾمتلم و

احلًلم سمـ إؾمحوق سمـ ضمعػـر اًمصـودق  طمـاصمـل أيب أسمـق إسمـراهقؿ حمؿـا   أنا سمـ

ضمعػــر    طمــاصمـل أيب طمـاصمـل أيب أنــا  طمــاصمـو أيب احلًــلم  طمــاصمـل أيب إؾمــحوق

قمكم   طماصمـل أيب طماصمـل أيب اًمٌوىمر  طماصمـل أيب زيـ اًمعوسمايـ  طماصمـل أيب احلًلم

ًٌـو سمـ أيب ـموًمى را اه قمـف أن اًمـٌل  غم اه قمؾقف و ًمف ا وؾمؾؿ يمـون يصـقم رضم

 .  وإذا مل ير اهلمتل أ ٌ  مػطراويػطر ؿمعٌون  ومنذا رأى اهلمتل أ ٌ   وئام

                                                 
 .6/33 :ـفويياًمٌاايي واًم   (1)

 .4/144 :اًمتاويـ ذم أظمٌور ىمزويـ   (2)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 

 مناذج مً تساجه ذزيُ اإلماو إسحاق املؤمتً

 عؾؿ:ومـ ذريي اإلموم إؾمحوق اعمم ـ اعمشفقريـ سموًم

 :احلسن بن إبراهوم العلوي .1

 ىمول اسمـ طمجـر: احلًــ سمــ إسمـراهقؿ اًمعؾـقي اًمـصـقٌل مــ ذريـي إؾمـحوق 

وىمـول: ؾمـؿعً  ((وضمقه اًمشـقعي))سمـ ضمعػر اًمصودق  ذيمره أسمق اعمػضؾ اًمـٌويت ذم ا

قمؾقف طماي و يم ػما  وًمف شمصـقػ ذم ـمرق طمايٌ اًمعزيز  وروى قمـ حمؿا سمــ قمـكم 

 .سمـ نزة وهمػمها

بن أمحد بـن اموشى بن حممد بن احلسني بن أمحد بن عبداهلل بن عوسى حممد بن  .2

 :عيل بن حممد بن حممد بن أمحد بن حممد بن احلسني بن إشحاق بن جعفر

حمؿا سمـ مقؾمك سمـ حمؿا سمـ احلًلم سمــ أنـا سمــ قمٌـااه ) ىمول اسمـ مػؾ :

سمــ  سمـ قمقًك سمـ أنا سمـ قمكم سمـ حمؿا سمـ حمؿا سمــ أنـا سمــ حمؿـا سمــ احلًـلما

إؾمحوق سمـ ضمعػر سمـ حمؿا سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـموًمى را اه قمـف 

اًمشق  اإلموم اًمعومل  شمؼل اًمايـ اسمـ اًمشق  اإلموم اعممرخ ىمطى اًمـايـ سمــ اًمشـق  

هؽـذا كؼـؾ هـذا اًمـًـى واًمـاه   اإلموم احلوومظ اًمػؼقف شمؼل اًمايـ اًمـٌعكم اًمقـقكقـل

ايـ  ؾمؿع شمؼل اًمـايـ هـذا مــ أوٓد اعممرخ ىمطى اًمايـ مـ ظمط أظمقف ذف اًم

حمؿا  وأمي اًمعزيز  ووموـمؿي  وزيـى  أوٓد اًمشق  ذف اًمايـ اًمقـقكقـل   قمؿف:

: ويمون را اًمـػس  ىمؾقؾ اًمؽمتم  طمًـ اخلؾـؼ  ((معجؿف))ىمول اسمـ أياهماي ذم 
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يم ـػم إدب  حيؿــؾ طموضمتـف سمـػًــف  شمـقذم يــقم إطمـا  صموًمــٌ احلجـي ؾمـــي مخــس 

 .(وؾمتلم وؾمٌعامئي

 :الشوخ حممد الفقوه الووىوني احلنبيل البعلبكي احلافظ .3

ىمول اسمـ يم ػم: اًمشق  حمؿـا اًمػؼقـف اًمقـقكقـل احلــٌكم اًمٌعؾٌؽـل احلـوومظ هـق 

حمؿا سمـ أنا سمـ قمٌااه سمـ قمقًك سمـ أيب اًمرضمول أنا سمـ قمكم سمـ حمؿا سمـ حمؿا 

ي اًمشـق  يمذا كؼؾ هذه اًمـًـٌ  سمـ حمؿا سمـ احلًلم سمـ إؾمحوق سمـ ضمعػر اًمصودقا

ىمطى اًمايـ اًمققكقـل مـ ظمط أظمقف إيمؼم أيب احلًلم قمكم وأظمؼمه أن واًمـاه ىمـول 

وإكام ىمول ًمف هـذا قمــا اعمـقت: ًمقتحـرج  :ىمول  ًمف: كحـ مـ ؾممتًمي ضمعػر اًمصودق

 مـ ىمٌقل اًمصاىموت.

وًما ؾمـي صمـتلم وؾمٌعلم ومخًـامئي  وؾمـؿع اخلشـققمل وطمــٌمت واًمؽــاري 

وًمـزم اًمشـق  قمٌـااه   وشمػؼـف قمـغم اعمقومـؼ  قـفواحلوومظ قمٌـااًمغـل ويمـون ي ــل قمؾ

ــف ــوكتػع سم ــقكقـل وم ــف ذم   اًمق ــاي سم ــف ويؼامــف ويؼت ــل قمؾق ــااه ي ـ ويمــون اًمشــق  قمٌ

وىمـا ًمـٌس اخلرىمـي مــ ؿمـق  ؿمـقخف قمٌـااه اًمٌطـوئحل  وسمـرع ذم قمؾـؿ   اًمػتووى

احلايٌ  وطمػظ اجلؿع سملم اًمصحقحلم سموًمػوء واًمقاو  وطمػظ ىمطعـي  ـوحلي مــ 

ويمون يعرف اًمعرسمقي أظمذهو قمـ اًمتوج اًمؽـاي  ويمون مؾقحو طمًـو   ((مًـا أنا))

وىما طمصـؾً   ويمون اًمـوس يـتػعقن سمػـقكف اًمؽ ػمة ويلظمذون قمـف اًمطرق احلًـي

ًمف وضموهي قمظقؿي قمـا اعمؾقك  شمقول مرة قمـا اعمؾؽ إذف سموًمؼؾعـي طمـول ؾمـامع 

وسمًطفو قمغم  اًمٌخوري قمغم اًمزسمقاي  ومؾام ومرغ مـ اًمقوقء كػض اًمًؾطون ختػقػتف

سما أن يطل سمرضمؾقف قمؾقفو  وٓ إرض ًمقطل قمؾقفو  وطمؾػ اًمًؾطون ًمف إهنو ـموهرة 
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ومػعــؾ ذًمــؽ  وىمــام اًمؽومــؾ قمــغم أظمقــف إذف دمشــؼ  وموكزًمــف اًمؼؾعــي وحتــقل 

إذف ًماار اًمًعودة  وومعؾ يذيمر ًمؾؽومؾ حموؾمـ اًمشق  اًمػؼقف  ومؼول اًمؽومـؾ: 

وىمي واؾمتحيـه ومق ـؾ إمم دار اًمًـعودة أطمى أن أراه  وملرؾمؾ إًمقف إمم سمعؾٌؽ سمط

ومـزل اًمؽومؾ إًمقف وحتودصمو وشمـذايمرا ؿمـقةو مــ اًمعؾـؿ ومجـرت مًـلًمي اًمؼتـؾ سموعم ؼـؾ 

وضمرى ذيمر طمايٌ اجلوريي اًمتل ىمتؾفو اًمقفقدي  ومرَض رأؾمفو سملم طمجـريـ ومـلمر 

رؾمقل اه  ـغم اه قمؾقـف و ًمـف وؾمـؾؿ سمؼتؾـف ومؼـول اًمؽومـؾ إكـف: مل يعـؽمف  ومؼـول 

وموقمؽمف ومؼول اًمؽومؾ: أكو اظمتٍمـت  ـحق   (( حق  مًؾؿ))ؼقف: ذم اًمشق  اًمػ

مًؾؿ  ومل أضما هذا ومقف  وملرؾمؾ اًمؽومؾ وملطمي مخس  ؾاات اظمتصوره عمًـؾؿ  

وملظمذ اًمؽومؾ  ؾًاا  وإذف  ظمر  وقمامد اًمايـ سمـ مقؾمؽ  ظمر  وأظمذ اًمشق  

ومتعجى اًمؽومـؾ اًمػؼقف  ؾًاا  وملول مو ومتحف وضما احلايٌ يمام ىمول اًمشق  اًمػؼقف  

مـ اؾمتحضوره وهقمـي يمشـػف وأراد أن يلظمـذه معـف إمم اًمـايور اعمٍمـيي وملرؾمـؾف 

إذف هيعو إمم سمعؾٌؽ وىمـول ًمؾؽومـؾ: إكـف ٓ يـمصمر سمٌعؾٌـؽ ؿمـقةو وملرؾمـؾ ًمـف 

اًمؽومؾ ذهٌو يم ػما ىمول وًماه ىمطى اًمايـ: يمون واًماي يؼٌؾ سمر اعمؾقك ويؼـقل: أكـو 

يؼٌؾ مــ إمـراء وٓ مــ اًمـقزراء ؿمـقةو إٓ أن  زم ذم سمقً اعمول أيم ر مـ هذا  وٓ

يؽقن هايي مليمقل وكحقه ويرؾمؾ إًمـقفؿ مــ ذًمـؽ ومقؼٌؾقكـف قمـغم ؾمـٌقؾ اًمتـؼمك 

وآؾمتشػوء وذيمر أكف يم ر موًمف وأصمرى  و ور ًمف ؾمعي مـ اعمول يم ػمة  وذيمر ًمف أن 

ف ذف يمتى ًمف يمتوسمو سمؼريي يقكلم وأقمطوه عمحقل اًمايـ اسمـ اجلقزي ًمقلظمـذ قمؾقـإ

أكـو ذم همـقـي قمــ  :ظمذ اًمؽتـوب ومزىمـف وىمـولأظمط اخلؾقػي ومؾام ؿمعر واًماي سمذًمؽ 

ويمون واًماي ٓ يؼٌؾ ؿمقةو مـ اًمصاىمي ويزقمؿ اكـف مــ ذريـي قمـكم سمــ  :ىمول  ذًمؽ

أيب ـموًمى را اه قمـف  مـ ضمعػر اًمصودق سمـ حمؿا اًمٌـوىمر سمــ قمـكم سمــ احلًـلم 

ٓ رء ًمـف ويمـون ًمؾشـق  سمـ قمكم سمــ أيب ـموًمـى ىمـول وىمـا يمـون ىمٌـؾ ذًمـؽ ومؼـػما ا
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قمٌااه زوضمي وهلو اسمــي مجقؾـي ويمـون اًمشـق  يؼـقل هلـو زوضمقفـو مــ اًمشـق  حمؿـا 

ومتؼقل إكف ومؼػم وأكو أطمى أن شمؽقن اسمـتل ؾمعقاة ومقؼقل اًمشق  قمٌااه يمـلين أكظـر 

إًمــقفام إيــوه وإيوهــو ذم دار ومقفــو سمريمــي وًمــف رزق يم ــػم واعمؾــقك يــؽمددون إمم زيورشمــف 

ويموكـً   ن إمـر يمـذًمؽ ويموكـً أومم زوضموشمـف رنـف اه شمعـوممومزوضمتفو مـف ومؽـو

ــق اًمعــودل وهمــػمهؿ ــف سمـ ــقن إمم مايـت ــف وُيقة ــف ويعظؿقك ــقك يمؾفــؿ حيؽممقك   اعمؾ

ويمــذًمؽ يمــون مشــوي  اًمػؼفــوء يمــوسمـ اًمصــمتح واسمـــ قمٌااًمًــمتم واسمـــ احلوضمــى 

واحلٍمــي وؿمــؿس اًمــايـ سمـــ ؾمـــل اًماوًمــي واسمـــ اجلــقزي وهمــػمهؿ يعظؿقكــف 

ــقن إمم ــف ويرضمع ــف وأموكت ــف وديوكت ــف وقمؿؾ ــف ًمعؾؿ ــف أطمــقال   ىمقًم ــرت ًم ــا ذيم وىم

ومؽوؿمػوت ويمراموت يم ػمة رنف اه  وزقمؿ سمعضفؿ أكف ىمطى مــذ صمـتـل قمنمـة 

 ؾمـي وموه أقمؾؿ.

وذيمر اًمشـق  اًمػؼقـف ىمـول: قمزمـً مـرة قمـغم اًمرطمؾـي إمم طمـران  ويمـون ىمـا 

ًمتـل أريـا أن سمؾغـل أن رضممت هبـو يعؾـؿ قمؾـؿ اًمػـرائض ضمقـاا  ومؾـام يموكـً اًمؾقؾـي ا

أؾموومر ذم  ٌقحتفو  ضموءشمـل رؾموًمي اًمشق  قمٌااه اًمققكقـل يعـزم قمـغَم إمم اًمؼـاس 

ہ  ہ   ھ  ژ اًمنمــيػ ويمــلين يمرهــً ذًمــؽ وومتحــً اعمصــحػ ومطؾــع ىمقًمــف: 

ــس: ] ژھ  ھ  ھ  ے   ــؽ  [21ي ــاس ومقضمــات ذًم ــف إمم اًمؼ ومخرضمــً مع

زم أين اًمرضمؾ احلراين سموًمؼاس اًمنميػ وملظمـذت قمــف قمؾـؿ اًمػـرائض طمتـك ظمقـؾ 

 ست أسمرع ومقف مـف.

وىمول اًمشق  أسمق ؿمومي: يمون اًمشق  اًمػؼقف رضمـمت وـخام وطمصـؾ ًمـف ىمٌـقل 

مـ إمراء وهمػمهؿ ويمون يؾـٌس ىمٌعـو  ـقومف إمم ظمـورج يمـام يمـون ؿمـقخف اًمشـق  

وىما  ـػ ؿمقةو ذم اعمعراج ومرددت قمؾقـف ذم يمتـوب ؾمـؿقتف  :ىمول  قمٌااه اًمققكقـل
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وذيمر وًماه ىمطى اًمايـ أكف مـوت ذم اًمتوؾمـع  ((كماًمقاو  اجلكم ذم اًمرد قمغم احلـٌ))

 .قمنم مـ رمضون مـ هذه اًمًـي قمـ صمامن وصمامكلم ؾمـي رنف اه شمعومم

 :محزة بن عيل بن زهرة .4

ىمول اسمـ اًمعايؿ: نزة سمـ قمكم سمـ زهرة سمـ قمكم سمـ حمؿا سمـ حمؿا سمــ أنـا 

ـ قمـكم زيــ سمـ حمؿا سمـ احلًلم سمـ إؾمحوق سمـ ضمعػر اًمصودق سمـ حمؿا اًمٌـوىمر سمـا

اًمعوسمايـ سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـموًمى احلًـقـل اإلؾمـحوىمل  أسمـق اعمؽـورم سمــ 

أيب ؾمومل سمـ أيب احلًـ احلؾٌل اعمعروف سموًمنميػ اًمطوهر  يمون ذيػًو وموومًت قموعمًو 

ومؼقفًو مـ ومؼفوء اًمشقعي ومتؽؾؿقفؿ  وًمف شمصوكقػ قمـغم مـذهى اإلمومقـي ورأهيـؿ 

ووىمػـً ًمـف قمـغم مؼامـي  ((قمؾـؿ إ ـقل واًمػـروع همـقـي اًمــزوع إمم))مـفو يمتوب 

 .خمتٍمة ذم اًمـحق وؾمؿفو سمؽتوب اًمـؽً

 :الرشيف ادرتىض .5

 ىمـول سمــار اًمـايـ اًمعقـــل: اًمنمـيػ اعمرشمهــ كؼقـى إذاف سمحؾــى وهــق 

أسمق اًمػتقح اعمرشمه سمـ أيب ـموًمى أنا سمـ أنـا سمــ حمؿـا سمــ ضمعػـر سمــ زيـا سمــ 

احلًلم سمـ إؾمـحوق سمــ ضمعػـر اًمصـودق سمــ  ضمعػر سمـ حمؿا سمـ أنا سمـ حمؿا سمـ

ؾمــي    شمـقذمزيــ اًمعوسمـايـ احلؾٌـل اًمـؼقـى  اعمـعـقت سمـوًمعز حمؿا اًمٌـوىمر سمــ قمـكم

شمًـع هــ 579ومجلة  ودومـ سمعا صممتصمي أيوم سمجٌؾ اجلقش  ومقًماه ذم ؾمــي  هـ653

 .وؾمٌعلم ومخًامئي سمحؾى

                                                 
 .229-13/227 :اًمٌاايي واًمـفويي   (1)

 .6/2946 :سمغقي اًمطؾى ذم أظمٌور طمؾى   (2)

 .(24) قمؼا اجلامن ذم شموري  أهؾ اًمزمون   (3)
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ـموًمى أنا يـ سمـ أيب اًما قمز  أسمق اًمػتقح  اعمرشمه اًمنميػ ىمول اًمذهٌل:و

سمـ حمؿا سمـ ضمعػر سمـ زيا سمـ ضمعػر سمـ أيب إسمراهقؿ حمؿا سمــ أنـا سمــ حمؿـا سمــ ا

  احُلًــقـل  اًمصــودق سمـــ حمؿــا اًمٌــوىمر اًمعؾــقي احلًــلم سمـــ إؾمــحوق سمـــ ضمعػــر

   كؼقى إذاف سمحؾى.احلؾٌل  اإلؾمحوىمل

ـوسمي أيب قمـكم حمؿـا سمــ ًما ؾمـي شمًع وؾمـٌعلم ومخًـامئي  وؾمـؿع مــ اًمـّ و ًّ

وأضمــوز ًمــف حيقــك    وأيب حمؿــا سمـــ قمؾــقان وآومتخــور اهلوؿمــؿل  أؾمــعا اجلــقاين

وهـق اًمـذي  ث سمامشؼ وطمؾى  ويمون  ـارًا رئقًـًو واومـر احُلْرمـي وطما  اًم ؼػل

وهمـػمه   روى قمــف اًمـامقوـمل  اًمصـحوسمي ؿمَفر اسمـ اًمُعقد قمغم نور سمحؾى عمو ؾمى

 .ال سمحؾىشمقذم ومجلة ذم ؿمق وروى قمـف سموًمّ غر اًمؼُمهون اًمَغَراذّم 

 :جعفر بن حممد بن أمحد بن حممد .6

ىمول اًمذهٌل: ضمعػر سمـ حمؿا سمـ أنا سمـ حمؿا سمـ احلًلم سمــ إؾمـحوق سمــ 

ضمعػر اًمصودق. اًمـؼقى أسمق قمٌااه اًمعؾقي احلًقـل اإلؾمحوىمل احلؾٌل. وزم كؼوسمي 

ًٌو ؿموقمرًا. يمون  وموشمـؽ  "قمزيز اًماوًمي"طمؾى سمعا أسمقف اًمنميػ أيب إسمراهقؿ. ويمون أدي

شمــقذم سمحؾــى. ويمــون يرضمــع إمم ديـــ وقمٌــودة   ؾــف. وًمــف ذم وموشمــؽ مــاائ حيٌــف وُُيِ 

 وُزها  إٓ أكف يمون ؿمقعقو مـ يمٌور اإلمومقي. ذيمره اسمـ أيب ـملء.

 :احلسن بن ُزهرة بن احلسن بن ُزهرة .7

 ىمول اًمذهٌل: احلًــ سمــ ُزهـرة سمــ احلًــ سمــ ُزهـرة سمــ قمـكم سمــ حمؿـا. 

 احلًـلم  اًمنمـيػ احلًـقى   مـ أوٓد إؾمحوق سمـ ضمعػر سمــ حمؿـا سمــ قمـكم سمــ
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 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

أسمق قمكم احلًقـل  اإلؾمحوىمل  احلؾٌل  اًمشـقعل. كؼقـى مايــي طمؾـى  ورئقًـفو  

ووضمففو  وقموعمفو  ورأس اًمشقعي وضموهفؿ  وواًما اًمـؼقى اًمًقا أيب احلًـ قمكم: 

وًما ًمف قمكم هذا ؾمــي اصمـتـلم وشمًـعلم ومخًـامئي  ووزم اًمـؼوسمـي ذم إيـوم اًمظوهريـي 

 ئي.سمحؾى سمعا ؾمـي ؾمتام

ــف اًمشــقعي  واحلــايٌ وأداب    ــوًمؼراءات  وومؼ ــًو سم ــق قمــكم قموروم ــون أسم ويم

وًمف اًمـظؿ واًمـ ـر. ويمـون  ـاًرا حمتشـاًم  واومـر اًمعؼـؾ  طمًــ اخلؾـؼ   واًمتقاري 

واخلُؾــؼ  وومصــقًحو  مػّقًهــو   ــوطمى ديوكــي وشمعٌــا. وزم يمتوسمــي اإلكشــوء ًمؾؿؾــؽ 

تغول واًمـتمتوة. صمـؿ اًمظوهر هموزي  صمؿ أكػ مـ ذًمؽ واؾمتعػك  وأىمٌؾ قمـغم آؿمـ

ومؾام شمقذم   ُكّػذ رؾمقًٓ إمم اًمعراق  ومرة إمم ؾمؾطون اًمروم  ومرة إمم  وطمى إرسمؾ

 اًمظوهر ـمؾى ًمقزارة وًماه اًمعزيز  وموؾمتعػك.

طمٍ ذم ؾمـي شمًع قمنمة  وًمؼقتـف هـاايو اعمؾـقك ومـّػـذ إًمقـف اعمؾـؽ إذف و

  وكّػـذ إًمقــف مقؾمـك مــ اًمرىّمــي ظِمؾعـي ًمــف وٕوٓده ودواب  وأرسمعـي  ٓف درهــؿ

 وطمى  مـا هايـي  و ـوطمى مـورديـ  وشمؾؼـوه  ـوطمى اعمق ـؾ ًممًمـم سمـػًـف  

ونؾ إًمقف اإلىموموت  وظمؾـع قمؾقـف وقمـغم أوٓده  واطمـؽُمم ذم سمغـااد وشُمُؾّؼـل. وعمـو 

 رضمع مـ احلٍ مرض و ودت سمف اًمعؾي  صمؿ حلؼف َذرٌب  وموت.

عقـا  ويمـون ول اسمـ أيب ـمل: وُمجع سمؿقشمف اًمصايؼ واًمعـاو  واًمؼريـى واًمٌىم

 ًمؾـوس سمف وسمجوهف كػع قمظقؿ. ويمون يمام ىمول اًمشوقمر:

 ومــــو يمــــون ىمــــقس هؾــــؽ واطمــــاٍ 

 

 وًمؽـّــــــف سمـقــــــون ىمــــــقٍم هتــــــّامو

 .وهُمؾؼ اًمٌؾا  وؿمّقعف اًمـوس قمغم ـمٌؼوهتؿ. وموت ؾمـي قمنميـ وؾمتامئي 
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 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 

 وفاَ اإلماو إسحاق املؤمتً

ـ طمجـر شمقذم اإلموم إؾمحوق اعمم ـ سمؿٍم يمـام كـص قمـغم ذًمـؽ احلـوومظ اسمـ

وطمًى اـممتقمل قمغم اعمصودر اًمتل ذيمرت اإلموم إؾمـحوق اعمـم ـ   اًمعًؼمتين

هــ يمـقن هـذه 288مل يذيمر شموري  ووموشمف  وقمغم يمؾ طمول ومؾؼا قموش يؼقــو إمم قمـوم 

اًمًـي هل اًمتل شمقومقـً ومقفـو زوضمتـف اًمًـقاة كػقًـي  ويمـون قموزمـو قمـغم كؼؾفـو إمم 

 ؼوئفو قمـاهؿ ذم مٍم: حلٌفؿ هلو. ٓ إسار أهؾ مٍم قمغم سمًمق اعمايـي اعمـقرة 

 . ومرنف اه رني اإلسمرار وأؾمؽـف ضمـوت دمري مـ حتتفو إهنور 
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 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 

 

 ُــــــــنـاتــدـال

وذم ظمتوم هذا اًمعاد أؾملل اه اًمؽـريؿ سمؿــف ويمرمـف أن يرزىمــو  ـاق حمٌـي 

هيؿ  وكؼتــاي أهــؾ اًمٌقــً  وأن ُيعرومـــو قمــغم دىمقــؼ أظمٌــورهؿ طمتــك كتؿًــؽ هبــا

سمًـــتفؿ  ًمـؽــقن همــًاا سمؿعقــتفؿ  ذم اًمػــردوس إقمــغم  مــع ضمــاهؿ اعمصــطػك  

و حوسمتف إوومقوء  ومـ شمـٌعفؿ سمنطمًـون وهلـاهيؿ اىمتػـك  وه در اإلمـوم ضمعػـر 

 اًمصودق قمؾقف اًمًمتم إذ يؼقل:

ٌ َفــــــــو ًمِـٌَِق َفــــــــو  إَن اًمقُفــــــــقَد سمُِح

 

ــــَقانِ  ــــو اخلَ ــــَرَة َدْهِرَه ًْ َمَع ــــ  َأِمـَ

ــــك وَ   ًَ َذُووا اًمَصــــؾِقِى سمُِحــــى  قِمْق

 أَْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌَُحقا

 

ـــَرانِ  ـــك َكْج ـــًقا ذم ُرسَم ـــقَن َزْه  َيْؿُش

 واعمممــــــــقن سمُِحـــــــى   ِل حُمََؿـــــــاٍ  

 

ان  ُيْرَمــــقَن ذم أوَمــــوِق سمِــــوًمـ ػْمَ

 
و ــغم اه قمــغم ؾمــقاكو حمؿــا اعمختــور  وقمــغم  ًمــف إـمفــور  ومـــ شمــوسمعفؿ 

 هذا إمم يقم اًمؼرار.سمنطمًون  وقمغم هاهيؿ ؾمور  مـ يقمـو 

قمؾـقي  سمــ طمومـا سمــ  :اًمػؼػم إمم قمػق مـقٓه اًمؽـريؿ اًمقهـوب ويمتٌف سمقاه

 . ملم  حمؿا سمـ ؿمفوب همػر اه ًمف وًمقاًمايف وأؿمقوظمف  ملم

 اململكة األردنية اهلامشية )إربد(

 هـ7241بتاريخ العاشر من رجب األصب/ 
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 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 

 

 

 

 

 العدد الرابع  ويؾقه بؿشقئة اهلل

  أهل البقت من شؾسؾة أظالم

 يف ترمجة اإلمام 

 جعػر الصادق 

 .. ظؾقه شالم اهلل

 



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 

 أهه املساجع واملصادز

 حمؿــا سمـــ قمٌااًمقاطمــا سمـــ أنــا احلـــٌكم اعمؼــاد  /إطموديــٌ اعمختــورة (1

حتؼقؼ: قمٌااعمؾؽ سمـ قمٌااه سمــ دهـقش  مؽتٌـي   (هـ643 ت)قمٌااه  أسمق

 هـ.1418  1اًمـفضي احلاي ي  مؽي اعمؽرمي  ط

ــو (2 ــفأظمٌ ـــ اًمعٌــوس /ر مؽــي ذم ىمــايؿ اًمــاهر وطماي  ـــ إؾمــحوق سم حمؿــا سم

حتؼقـؼ: د.قمٌـااعمؾؽ قمٌـااه دهـقش    (هـ275ت )اًمػويمفل  أسمق قمٌااه 

 هـ.1414  2دار ظمي  سمػموت  ط

حمؿـــا سمــــ إؾمـــامقمقؾ اًمٌخـــوري اجلعػـــل  أسمـــق قمٌـــااه /إدب اعمػـــرد (3

ــااًمٌوىمل  دار اًمٌشــوئر اإلؾمــمت  (هـــ256ت) ــماد قمٌ ــؼ: حمؿــا وم مقي  حتؼق

 م.1989 -هـ 1489  3سمػموت  ط

ــي إ ــحوب (4 ــااًمؼم  /آؾمــتقعوب ذم معروم ـــ قمٌ ــااه سم ـــ قمٌ  يقؾمــػ سم

  1حتؼقـؼ: قمـودل مرؿمـا  دار اإلقمـمتم  قمـاّمن  ط  (هــ463ت )أسمق قمؿر 

 م.2882 -هـ 1423

أنا سمـ قمكم سمـ طمجر اًمعًؼمتين اًمشـوومعل  /ؿققز اًمصحوسميـاإل وسمي ذم شم (5

ــق اًمػضــؾ  ـــ852ت )أسم ــؼ:  (ه ــؾ   حتؼق ــا اًمٌجــووي  دار اجلق ــكم حمؿ قم

 م.1992 –هـ 1412  1سمػموت  ط

ــايـ قمــكم /إ ــقكم ذم أكًــوب اًمطــوًمٌقلم (6 ــوج اًم ـــ شم ــايـ حمؿــا سم  ــػل اًم

ـــل ــل احلً ــوسمـ اًمطؼطؼ ــروف سم ـــ789ت ) اعمع ــاي   (ه ــقا مف ــؼ: اًمً حتؼق



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

  1مؽتٌــي  يــي اه اًمعظؿــك اعمرقمٌمــ اًمـجػــل اًمعومــي  ىمــؿ  ط اًمرضمــوئل 

 هـ.1422

ــا (7 ــمتم اًمعوسم ــااتأقم ــي /ات اًمزاه ــف  اعممؾمً ــا دركقؼ ــا أن ــايمتقر حمؿ اًم

 -هــــ 1418  1اجلومعقـــي ًمؾاراؾمـــوت واًمـنمـــ واًمتقزيـــع  سمـــػموت  ط

 م.1998

ــوء (8 ــي اخلؾػ ــوزي رؾمــقل اه واًم متصم ــوء ذم مغ ـــ مقؾمــك /آيمتػ ؾمــؾقامن سم

حتؼقـؼ: مصـطػك قمٌااًمقاطمـا  مؽتٌـي اخلـوكجل   (هــ634ت )اًمؽمتقمـل 

 م.1968 -هـ 1387سموًمؼوهرة ومؽتٌي اهلمتل سمٌػموت  

/ اإليمامل ذم رومع آرشمقـوب قمــ اعممشمؾـػ واعمختؾـػ ذم إؾمـامء واًمؽــك (9

دار اًمؽتى اًمعؾؿقي    (هـ475ت )سمـ هٌي اه سمـ أيب كٍم سمـ مليمقٓ اقمكم 

 هـ.1411  1سمػموت  ط

ــوزم اعمحــومكم (18 ــااه /أم ــق قمٌ ـــ إؾمــامقمقؾ اًمضــٌل اعمحــومكم  أسم احلًــلم سم

دار اسمـــ  -ًمؼقزــ  اعمؽتٌــي اإلؾمــمتمقي حتؼقــؼ: د. إسمــراهقؿ ا  (هـــ338ت)

 هـ.1412  1  طاًماموم –اًمؼقؿ  قماَمن 

قمؾـقي سمــ طمومـا سمــ  /اًمايمتقراإلموم مقؾمك اًمؽوفمؿ سمـ ضمعػر اًمصودق (11

ــوذم  إردن   ــوب اًم ؼ ــااه  دار اًمؽت ــق قمٌ ــايـ  أسم ـــ ؿمــفوب اًم ــا سم  حمؿ

 م.2886  1ط

ــي واًمـفويــي (12 ــامقمقؾ سمـــ قمؿــر سمـــ يم ــػم اًمؼــرر  أسمــق/اًمٌااي ػــااء اًم إؾم

 مؽتٌي اعمعورف  سمػموت.  (هـ774ت)



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 يمـامل اًمـايـ قمؿـر سمــ أنـا سمــ أيب ضمـرادة /سمغقي اًمطؾى ذم شموري  طمؾـى (13

 م.1988  1حتؼقؼ: د.ؾمفقؾ زيمور  دار اًمػؽر  سمػموت  ط  (هـ668ت )

 حيقــك سمـــ معــلم  أسمــق زيمريــو /"روايــي قمــ امن اًمــاارمل"شمــوري  اسمـــ معــلم  (14

كــقر ؾمــقػ  دار اعمــلمقن أنــا حمؿــا اًمايمتقر/حتؼقــؼ:   (هـــ233ت )

 هـ.1488ًمؾؽماث  دمشؼ  

قمؿر سمـ أنـا اًمـقاقمظ  أسمـق طمػـص اعمعـروف سمـوسمـ /شموري  أؾمامء اًم ؼوت (15

حتؼقـــؼ:  ـــٌحل اًمًـــومرائل  اًمـــاار اًمًـــؾػقي    (هــــ385ت )ؿمـــوهلم 

 م.1984 -هـ 1484  1اًمؽقيً  ط

ــااد (16 ــوري  سمغ ــاادي /شم ــى اًمٌغ ــً اخلطق ـــ صموسم ــكم سم ـــ قم ــق أنــا سم سمؽر أسم

 اًمؽتى اًمعؾؿقي  سمػموت.دار   (هـ463ت)

  (هـــ571ت )قمــكم سمـــ طمًـــ سمـــ قمًــويمر  أسمــق احلًـــ /شمــوري  دمشــؼ (17

 -هـــ 1415  1حتؼقــؼ: حمــى اًمــايـ اًمعؿــروي  دار اًمػؽــر  سمــػموت  ط

 م.1995

 حمؿـا سمــ إؾمـامقمقؾ سمــ إسمـراهقؿ اًمٌخـوري  /(إوؾمـط)اًمتوري  اًمصـغػم  (18

مؽتٌي  -ققمل حتؼقؼ: حمؿقد إسمراهقؿ زايا  دار اًم  (هـ256ت )أسمق قمٌااه 

 .1977 -هـ 1397  1اًمؼوهرة  ط -دار اًمؽماث  طمؾى 

 حمؿـا سمـــ إؾمـامقمقؾ سمــ إسمــراهقؿ اًمٌخـوري  أسمـق قمٌــااه /اًمتـوري  اًمؽٌـػم (19

 حتؼقؼ: اًمًقا هوؿمؿ اًمـاوي  دار اًمػؽر.  (هـ256 ت)

ٌَي اًمـؿـػمي اًمٌٍمـي  أسمـق زيـا  حتؼقـؼ: /شموري  اعمايـي اعمـقرة (28 قمؿر سمـ ؿمـ



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

 ؾمعا اًمايـ سمقون  دار اًمؽتـى اًمعؾؿقـي  سمـػموت  قمكم حمؿا دكال ويوؾملم

 م.1996 -هـ 1417 1ط

حمؿا قمٌـااًمرنـ سمــ قمٌـااًمرطمقؿ /حتػي إطمقذي سمنمح ضمومع اًمؽممذي (21

 دار اًمؽتى اًمعؾؿقي  سمػموت.  (هـ1353ت )اعمٌوريمػقري  أسمق اًمعمتء 

وومـ ؿمـاىمؿ /حتػي إزهور وزٓل إهنور ذم كًى أسمـوء إئؿي إـمفور (22

ل اعماين  حتؼقـؼ: يمومـؾ ؾمـؾامن اجلٌـقري  مـر ة اًمـؽماث  ـمفـران  احلًقـ

 م.1999  1ط

ـــي اًمنمـــيػي (23 ـــوري  اعمايـ ـــي ذم شم ـــي اًمؾطقػ ـــا /اًمتحػ ـــايـ حمؿ ـــؿس اًم  ؿم

دار اًمؽتـى اًمعؾؿقـي    (هــ982ت )سمـ قمٌااًمرنـ اًمًخووي  أسمق اخلػم ا

 م.1993  1ط سمػموت 

 نـ سمــ ضمـمتل اًمـايـ قمٌـااًمر/شماريى اًمراوي ذم ذح شمؼريى اًمــقاوي (24

حتؼقـؼ:  ـمتح سمــ حمؿـا   (هــ911ت ) أسمـق اًمػضـؾ أيب سمؽر اًمًـققـمل 

 م.2882 -هـ 1423  2قمقيضي  دار اًمؽتى اًمعؾؿقي  سمػموت  ط

 قمٌـــــااًمؽريؿ سمــــــ حمؿـــــا اًمراومعـــــل /اًمتـــــاويـ ذم أظمٌـــــور ىمـــــزويـ (25

حتؼقؼ: قمزيزاه اًمعطوردي  دار اًمؽتـى اًمعؾؿقـي    (هـ623ت )اًمؼزويـل 

 م.1987سمػموت  

  (هـ748ت )حمؿا سمـ أنا سمـ قم امن اًمذهٌل  أسمق قمٌااه /ػوظشمذيمرة احل (26

حتؼقــؼ: نــاي قمٌااعمجقــا إؾمــامقمقؾ اًمًــؾػل  دار اًمصــؿقعل  اًمريــوض  

 هـ.1415  1ط



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

/اًمايمتقر  شمصــحق  إومفــوم ومــقام يـًــى إمم كٌقـــو قمؾقــف اًمصــمتة واًمًــمتم (27

 قمؾقي سمـ طموما سمــ حمؿـا سمــ ؿمـفوب اًمـايـ  أسمـق قمٌـااه  دار اًمؽــاي 

 م.2886  1ط (إرسما)ار اًمؽتوب اًم ؼوذم  إردن د –

إؾمامقمقؾ سمـ قمؿر سمــ يم ـػم اًمامشـؼل  أسمـق اًمػـااء /شمػًػم اًمؼر ن اًمعظقؿ (28

 هـ.1481دار اًمػؽر  سمػموت    (هـ774ت )

ــق اًمػضــؾ /شمؼريــى اًمتفــذيى (29 ـــ طمجــر اًمعًــؼمتين  أسم ـــ قمــكم اسم  أنــا سم

   1حتؼقــــؼ: حمؿــــا قمقامــــي  دار اًمرؿمــــقا  ؾمــــقريو  ط  (هـــــ852ت )

 م.1986 -هـ 1486

حمؿـا سمــ أنـا سمــ قمـ امن /(اعمطٌـقع سمـذيؾ مًـتارك احلـويمؿ) اًمتؾخـقص (38

 دار اًمؽتوب اًمعريب  سمػموت.  (هـ748ت )اًمذهٌل  أسمق قمٌااه 

أنــا سمـــ قمــكم سمـــ طمجــر  /شمؾخــقص احلٌــػم ذم أطموديــٌ اًمراومعــل اًمؽٌــػم (31

حتؼقؼ: اًمًقا قمٌااه هوؿمـؿ اًمـقامين   (هـ852ت )اًمعًؼمتين  أسمق اًمػضؾ 

 م.1964 –هـ 1384اين  اعمايـي اعمـقرة  اعم

 قمٌااًمًـــمتم هـــورون  دار إطمقـــوء اًمـــؽماث /هتـــذيى ؾمـــػمة اسمــــ هشـــوم (32

 اًمعريب  سمػموت.

ــق اًمػضــؾ /هتــذيى اًمتفــذيى (33 ـــ طمجــر اًمعًــؼمتين  أسم ـــ قمــكم اسم  أنــا سم

 م.1984 -هـ 1484  1دار اًمػؽر  سمػموت  ط  (هـ852ت )

ــزي/هتــذيى اًمؽــامل (34 ــااًمرنـ اعم ــل قمٌ ـــ اًمزيم ــق احلجــوج يقؾمــػ سم    أسم

حتؼقؼ: د.سمشور قمقاد معروف  ممؾمًـي اًمرؾمـوًمي  سمـػموت    (هـ742ت )
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 م.1988 -هـ 1488  1ط

حتؼقـؼ:   (هــ354ت )حمؿا سمـ طمٌون سمـ أنا اًمًٌتل  أسمق طموشمؿ /اًم ؼوت (35

 م.1975 -هـ 1395  1اًمًقا ذف اًمايـ أنا  دار اًمػـؽر  ط

 قمقًـــك  حمؿــا سمـــ قمقًــك اًمؽممــذي اًمًــؾؿل  أسمــق/ضمــومع اًمؽممــذي (36

ــوء اًمــؽماث   (هـــ279ت ) حتؼقــؼ: أنــا حمؿــا ؿمــويمر و ظمــرون  دار إطمق

 اًمعريب  سمػموت.

حمؿـا سمــ ضمريـر سمــ يزيـا سمــ ظموًمـا /ضمومع اًمٌقون قمـ شملويـؾ  ي اًمؼـر ن (37

 هـ.1485دار اًمػؽر  سمػموت    (هـ318ت )اًمطؼمي  أسمق ضمعػر 

 حمؿـا سمــ أنـا سمــ أيب سمؽـر سمــ ومـرح اًمؼرـمٌـل  /اجلومع ٕطمؽوم اًمؼر ن (38

حتؼقؼ: أنا قمٌااًمعؾقؿ اًمـؼمدوين  دار اًمشـعى    (هـ671ت )أسمق قمٌااه 

 هـ.1372  2اًمؼوهرة  ط

 قمٌـااًمرنـ سمــ أيب طمـوشمؿ حمؿـا سمــ إدريـس اًمـرازي  /اجلرح واًمتعـايؾ (39

ــــا  ــــق حمؿ ـــــ327ت )أسم ــــػموت    (ه ــــريب  سم ــــؽماث اًمع ــــوء اًم  دار إطمق

 م.1952  1ط

 قمـ امن سمــ أيـقب قمؿر سمــ أنـا سمــ /ضمزء ومضوئؾ وموـمؿي سمـً رؾمقل اه (48

ــق طمػــص ا ــؼ: أسمــق إؾمــحوق احلــقيـل   (هـــ385ت )سمـــ ؿمــوهلم  أسم حتؼق

 .هـ1411  1إصمري  مؽتٌي اًمؽمسمقي اإلؾممتمقي  اًمؼوهرة  ط

  (هــ456ت )قمـكم سمــ أنـا سمــ ؾمـعقا سمــ طمـزم /مجفرة أكًوب اًمعرب (41

  1اًمؽتـى اًمعؾؿقـي  سمـػموت  ط  جلـي مـ اًمعؾامء سمنذاف اًمـوذ حتؼقؼ:
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 م.1983 -هـ 1483

 ضمــمتل اًمــايـ قمٌــااًمرنـ /طمًـــ اعمحــورضة ذم شمــوري  مٍمــ واًمؼــوهرة (42

حتؼقؼ: حمؿا أسمق اًمػضؾ   (هـ911ت ) أسمق اًمػضؾ سمـ أيب سمؽر اًمًققـمل ا

 م.1998 -هـ 1418إسمراهقؿ  دار اًمػؽر اًمعريب  اًمؼوهرة  

كعـقؿ  أنا سمـ قمٌااه إ ـٌفوين  أسمـق/طمؾقي إوًمقوء وـمٌؼوت إ ػقوء (43

 هـ.1485  4ر اًمؽتوب اًمعريب  سمػموت  طدا  (هـ438ت )

حمؿا سمـ إسمراهقؿ سمـ إؾمـامقمقؾ اًمٌخـوري  أسمـق قمٌـااه /ظمؾؼ أومعول اًمعٌود (44

ـــ256ت ) ــعقديي    (ه ــورف اًمً ــػمة  دار اعمع ــااًمرنـ قمؿ ــؼ: د.قمٌ حتؼق

 م.1978 -هـ 1398اًمريوض  

قمٌااه سمـ قمؾقي سمـ حمؿا احلااد  /اًمار اعمـظقم ًمذوي اًمعؼـقل واًمػفقم (45

ــق احل ــااًمؼودر   (هـــ1132ت )ًـــ أسم ــو اًمًــقا قمٌ اًمـــوذ: ؿمــقخـو وظموًمـ

ــــ قمؾـــقي اخلـــرد  ط ــــ اجلـــا اًمعمتمـــي اًمًـــقا ؾمـــومل سم    2اجلـــقمتين اسم

 م.2881 -هـ 1412

  (هــ338ت )احلًلم سمـ إؾمامقمقؾ اًمضٌل اعمحومكم  أسمـق قمٌـااه /اًماقموء (46

حتؼقؼ: ؾمعقا سمـ قمٌااًمرنـ سمـ مقؾمك اًمؼزىمـل  دار اًمغـرب اإلؾمـمتمل  

 م.1992  1  طسمػموت

أنا سمـ احلًـلم سمــ قمـكم /دٓئؾ اًمـٌقة ومعرومي أطمقال  وطمى اًمنميعي (47

حتؼقؼ: د.قمٌااعمعطل ىمؾعجـل    (هـ458ت )سمؽر أسمقسمـ مقؾمك اًمٌقفؼل  ا

 م.1985 -هـ 1485  1دار اًمؽتى اًمعؾؿقي  سمػموت  ط
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ــوومعل (48 ــوم اًمش ــقان اإلم ــااه /دي ــق قمٌ ــوومعل  أسم ــس اًمش ـــ إدري ـــحؿا سم  م

   1ؼ: يقؾمــــػ حمؿــــا اًمٌؼــــوقمل  دار اًمػؽــــر  طحتؼقــــ  (هـــــ284ت )

 م.1986 -هـ 1486

ذف اًمايـ حمؿا سمـ ؾمـعقا اًمٌق ـػمي  أسمـق قمٌـااه /ديقان اًمٌق ػمي (49

ذح وشمؼــايؿ: أنــا طمًـــ سمًــٍ  دار اًمؽتــى اًمعؾؿقــي    (هـــ696ت )

 م.1995 -هـ 1416  1سمػموت  ط

ا ذح:  قـ  (هــ246ت )دقمٌؾ سمـ قمكم اخلزاقمل  أسمق قمكم /ديقان دقمٌؾ (58

 م.1998 -هـ 1418  1ـمراد  دار اجلقؾ  سمػموت  ط

ــرزدق (51 ــقان اًمػ ــاارمل  /دي ــل اًم ـــ  عصــعي اًمتؿقؿ ــى سم ـــ هموًم ــوم سم  مه

 دار  ودر  سمػموت.  (هـ114ت )أسمق ومراس 

 حمؿــا سمـــ أنــا سمـــ نــود اًمــاوٓيب  أسمــق سمنمــ /اًمذريــي اًمطــوهرة اًمـٌقيــي (52

 يــً  حتؼقــؼ: ؾمــعا اعمٌــورك احلًـــ  اًمــاار اًمًــؾػقي  اًمؽق  (هـــ318ت )

 م.1986 -هـ  1487  1ط

 حمؿـا سمــ أنـا سمــ قمـ امن اًمـذهٌل  /ذيمر أؾمامء مـ شمؽؾؿ ومقف وهق مقصمـؼ (53

حتؼقـؼ: حمؿــا ؿمــؽقر أمريـر اعمقــوديـل  مؽتٌــي   (هـــ748ت )أسمـق قمٌــااه 

 هـ.1486  1اعمـور  اًمزرىموء  ط

  (هــ357ت )ؾمفؾ سمـ قمٌااه اًمٌخوري  أسمق كٍم /ه إكًوب اًمعؾقيي (54

 معومل أكًوب اًمطوًمٌقلم.مطٌقع مع ذطمف 
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  (هـــ275ت )حمؿــا سمـــ يزيــا اًمؼزويـــل  أسمــق قمٌــااه /ؾمــــ اسمـــ موضمــف (55

 حتؼقؼ: حمؿا ومماد قمٌااًمٌوىمل  دار اًمػؽر  سمػموت.

 ؾمــؾقامن سمـــ إؿمــعٌ اًمًجًــتوين إزدي  أسمــق داوود /ؾمــــ أيب داوود (56

 حتؼقؼ: حمؿا حمقل اًمايـ قمٌااحلؿقا  دار اًمػؽر.  (هـ275ت )

 أنـا سمــ احلًـلم سمــ قمـكم سمــ مقؾمـك اًمٌقفؼـل  /اًمؽـؼمى ؾمــ اًمٌقفؼـل (57

حتؼقؼ: حمؿا قمٌااًمؼودر قمطو  مؽتٌي دار اًمٌوز  مؽـي   (هـ458ت )سمؽر أسمق

 م.1994 -هـ 1414اعمؽرمي  

  (هــ255ت )قمٌااه سمـ قمٌااًمرنـ اًماارمل  أسمـق حمؿـا /ؾمــ اًماارمل (58

ًمعــريب  حتؼقــؼ: ومــقاز أنــا زمــرزم وظموًمــا اًمًــٌع اًمعؾؿــل  دار اًمؽتــوب ا

 هـ.1487  1سمػموت  ط

ــاارىمطـل (59 ــق احلًـــ /ؾمــــ اًم ــاادي  أسم ــاارىمطـل اًمٌغ ــر اًم ـــ قمؿ ــكم سم  قم

حتؼقـؼ: قمٌـااه هوؿمـؿ يـامين اعمـاين  دار اعمعرومـي  سمـػموت    (هـ385ت )

 م.1966 -هـ 1386

ـــوئل اًمصـــغرى  (68 ـــــ اًمـً ـــك)ؾم ـــوئل  /(اعمجتٌ ـــعقى اًمـً ــــ ؿم ـــا سم  أن

أسمــق همــاة  مؽتــى  حتؼقــؼ: قمٌــااًمػتوح  (هـــ383ت )أسمــق قمٌــااًمرنـ 

 م.1986 –هـ 1486  2اعمطٌققموت اإلؾممتمقي  طمؾى  ط

ــوئل اًمؽــؼمى (61 ــــ اًمـً ــااًمرنـ /ؾم ــق قمٌ ــوئل  أسم ــعقى اًمـً ـــ ؿم ــا سم  أن

ــااري وؾمــقا يمنــوي   (هـــ383ت ) ــااًمغػور ؾمــؾقامن اًمٌـ ــؼ: د.قمٌ حتؼق

 م.1991 -هـ 1411  1طمًـ  دار اًمؽتى اًمعؾؿقي  سمػموت  ط



 ( اإلمام إسحاق املؤمتن3)                                                                                من سلسلة أعالم أهل البيت

  

  (هــ294ت )روزي  أسمـق قمٌـااه حمؿا سمــ كٍمـ سمــ احلجـوج اعمـ/اًمًـي (62

ـــػموت   ـــي  سم ـــى اًم ؼوومق ـــي اًمؽت ـــؾػل  ممؾمً ـــا اًمً ـــومل أن ـــؼ: ؾم  حتؼق

 هـ.1488  1ط

ــٌمتء (63 ــااه /ؾمــػم أقمــمتم اًمـ ــق قمٌ ــذهٌل  أسم ـــ قمــ امن اًم ـــ أنــا سم  حمؿــا سم

ــقؿ اًمعرىمًــقد    (هـــ748ت ) ــوؤوط وحمؿــا كع ــؼ: ؿمــعقى إرك حتؼق

 هـ.1413  9ط ممؾمًي اًمرؾموًمي  سمػموت 

ــذه (64 ــور مـــ ذهــىؿمــذرات اًم ـــ أنــا اًمامشــؼل /ى ذم أظمٌ ــااحلل سم قمٌ

 دار اًمؽتى اًمعؾؿقي  سمػموت.  (هـ1889ت )اعمعروف سموسمـ اًمعامد 

ــقوي ًمصــحق  مًــؾؿ (65 حيقــك سمـــ ذف سمـــ مــري اًمـــقوي  /ذح اًمـ

ـــــو  ـــــػموت   (هــــــ676ت )أسمقزيمري ـــــوء اًمـــــؽماث اًمعـــــريب  سم   دار إطمق

 م.1392  2ط

 قـــي  اًمؼـــوهرة  أسمـــق اًمعـــمتء اعمعـــري  دار اًمؼقم/ذوح ؾمـــؼط اًمزكـــا (66

 م.1946 -هـ 1365

حمؿـا سمــ طمٌـون سمــ أنـا اًمتؿقؿـل / حق  اسمـ طمٌون سمؽمشمقى اسمـ سمؾٌون (67

حتؼقــؼ: ؿمــعقى إركــموط  ممؾمًــي   (هـــ354ت )اًمًٌــتل  أسمــق طمــوشمؿ 

 م.1993 -هـ 1414  2اًمرؾموًمي  سمػموت  ط

  (هـ256ت )حمؿا سمـ إؾمامقمقؾ اًمٌخوري  أسمق قمٌااه / حق  اًمٌخوري (68

  3اًمقاممــي  سمــػموت  ط -ك ديــى اًمٌغــو  دار اسمـــ يم ــػم حتؼقــؼ: د.مصــطػ

 م.1987 -هـ 1487
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 مًـؾؿ سمــ احلجـوج اًمؼشـػمي اًمـقًـوسمقري  أسمـق احلًـلم / حق  مًؾؿ (69

ــــ261ت ) ـــؽماث   (ه ـــوء اًم ـــااًمٌوىمل  دار إطمق ـــماد قمٌ ـــا وم ـــؼ: حمؿ  حتؼق

 اًمعريب  سمػموت.

أنـا سمــ حمؿـا /اًمصقاقمؼ اعمحرىمي قمغم أهؾ اًمرومض واًمضمتل واًمزكاىمـي (78

حتؼقـؼ:   (هــ973ت )حمؿا سمـ قمكم اسمـ طمجـر اهلقتؿـل  أسمـق اًمعٌـوس سمـ 

قمٌااًمرنـ سمـ قمٌااه اًمؽميمـل ويمومـؾ حمؿـا اخلـراط  ممؾمًـي اًمرؾمـوًمي  

 م.1997  1سمػموت  ط

 حمؿـــا سمــــ قمؿـــر سمــــ مقؾمـــك اًمعؼـــقكم  أسمـــق ضمعػـــر /اًمضـــعػوء اًمؽٌـــػم (71

ــي    (هـــ322ت ) ــي اًمعؾؿق ــااعمعطل أمــلم ىمؾعجــل  دار اعمؽتٌ ــؼ: قمٌ حتؼق

 م.1984 -هـ 1484  1وت  طسمػم

 أنـــا سمــــ ؿمـــعقى اًمـًـــوئل  أسمـــق قمٌـــااًمرنـ /اًمضـــعػوء واعمؽمويمـــلم (72

ــــ383ت ) ـــى    (ه ـــققمل  طمؾ ـــا  دار اًم ـــراهقؿ زاي ـــقد إسم ـــؼ: حمؿ  حتؼق

 هـ.1369  1ط

اًمػرج  قمٌااًمرنـ سمـ قمكم سمـ حمؿا سمـ اجلقزي  أسمق/اًمضعػوء واعمؽمويملم (73

ــااه اًمؼــوا  دار اًمؽتــى   (هـــ579ت ) ــي  سمــػموت  حتؼقــؼ: قمٌ  اًمعؾؿق

 .هـ1486  1ط

ــوت اًمؽــؼمى (74 ــااه /اًمطٌؼ ــق قمٌ ــع اهلوؿمــؿل  أسم ـــ مـق ــعا سم ـــ ؾم ــا سم  حمؿ

حتؼقؼ: زيود حمؿا مـصقر  مؽتٌـي اًمعؾـقم واحلؽـؿ  اعمايــي   (هـ238ت )

 هـ.1488  2ط اعمـقرة 
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 حمؿــا سمـــ قمؼقــؾ سمـــ حيقــك /اًمعتــى اجلؿقــؾ قمــغم أهــؾ اجلــرح واًمتعــايؾ (75

قمؾقي سمـ طموما سمـ حمؿا سمـ ؿمـفوب قر/اًمايمتاقمتـك سمف:   (هـ1358ت )

 م.2886  1اًمايـ  دار اًمؽـاي  إردن  ط

أنا سمـ اًمصايؼ اًمغامري  أسمـق اًمػـقض /قمكم سمـ أيب ـموًمى إموم اًمعوروملم (76

  1حتؼقؼ: أنا حمؿا مقؾمك  مطٌعـي اًمًـعودة  مٍمـ  ط  (هـ1388ت )

 م.1969 -هـ 1389

ــى ذم أكًــوب  ل أيب ـموًمــى (77 ـــ/قمؿــاة اًمطوًم ـــ قمــكم سم احلًــلم   أنــا سم

قمـــاَمن   مـشــــقرات وزارة اًم ؼوومـــي  (هــــ828ت )اعمعـــروف سمـــوسمـ قمـٌـــي 

 م.1995 "إردن"

أنا سمــ اًمصـايؼ /ومت  اعمؾؽ اًمعكم سمصحي طمايٌ سموب مايـي اًمعؾؿ قمكم (78

قمؾـقي سمــ طمومـا /اًمـايمتقرحتؼقؼ:   (هـ1388ت )اًمغامري  أسمق اًمػقض 

  سمـــــ حمؿــــا سمـــــ ؿمــــفوب اًمــــايـ  دار اًمؽتــــوب اًم ؼــــوذم  إردن ا

 هـ.1426  1ط

ــق أنــا سمـــ قمــكم سمـــ صموسمــً اخلطقــى اًمٌغــاادي /اًمػؼقــف واعمتػؼــف (79  سمؽر أسم

ـــ اجلــقزي    (هـــ463ت ) ـــ يقؾمــػ اًمغــرازي  دار اسم حتؼقــؼ: قمــودل سم

 م.1996 -هـ 1417  1اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمًعقديي  اًماموم  ط

حتؼقـؼ:   (هــ817ت )حمؿا سمـ يعؼقب اًمػػموز سمـودي /اًمؼومقس اعمحقط (88

 حمؿا اًمٌؼوقمل  ـمٌعي ضماياة  دار اًمػؽر  سمػموت.يقؾمػ اًمشق  
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حمؿا سمـ أنا اًمذهٌل  / اًمؽوؿمػ ذم معرومي مـ ًمف روايي ذم اًمؽتى اًمًتي (81

 حتؼقـــؼ: حمؿـــا قمقامـــي  دار اًمؼٌؾـــي  ضمـــاه    (هــــ748ت )أسمـــق قمٌـــااه 

 هـ.1413  1ط

يمشــػ اخلػــوء ومزيــؾ اإلًمٌــوس قمــام اؿمــتفر مـــ إطموديــٌ قمــغم أًمًـــي  (82

حتؼقـؼ:   (هــ1162ت )حمؿـا اًمعجؾـقين اجلراطمـل  إؾمامقمقؾ سمـ/ اًمـوس

 .هـ1485  4أنا اًمؼمتش  ممؾمًي اًمرؾموًمي  سمػموت  ط

 أنـــا سمــــ قمـــكم اسمــــ طمجـــر اًمعًـــؼمتين  أسمـــق اًمػضـــؾ /ًمًـــون اعمقـــزان (83

حتؼقـؼ: دائـرة اعمعـرف اًمـظومقـي سموهلــا  ممؾمًـي إقمؾؿـل   (هـ852ت )

 م.1986 -هـ 1486  3ًمؾؿطٌققموت  سمػموت  ط

اًمـًـوسمي قمـكم سمــ حمؿـا سمــ قمـكم سمــ حمؿـا /ًوب اًمطـوًمٌقلماعمجاي ذم أك (84

اًمعؾــقي اًمعؿــري  أطمــا أقمــمتم اًمؼــرن اخلــومس اهلجــري  حتؼقــؼ: أنــا 

 اعمفــاوي اًمــاامغوين  مؽتٌــي  يــي اه اًمعظؿــك اعمرقمٌمــ اًمـجػــل اًمعومــي  

 هـ.1422ىمؿ  

   (هـــ887ت )قمــكم سمـــ أيب سمؽــر اهلق ؿــل / ؿــع اًمزوائــا ومـٌــع اًمػقائــا (85

 هـ.1487سمػموت   -دار اًمؽتوب اًمعريب   اًمؼوهرة   -ًمؾؽماث  دار اًمريون

ــذهى (86 ــق احلًـــ /مــروج اًم ــعقدي  أسم ـــ قمــكم اعمً ــلم سم ــكم سمـــ احلً  قم

 حتؼقؼ: حمؿا حمقل اًمايـ قمٌااحلؿقا  دار اًمػؽر  سمػموت.  (هـ345ت )

ــغم اًمصــحقحلم (87 ــتارك قم ــوسمقري  /اعمً ــااه احلــويمؿ اًمـقً ـــ قمٌ ــا سم  حمؿ

قـؼ: مصـطػك قمٌـااًمؼودر قمطـو  دار اًمؽتـى حتؼ  (هـ485ت )أسمق قمٌااه 
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 م.1998 –هـ 1411  1اًمعؾؿقي  سمػموت  ط

ـــي (88 ـــي /مًــــا أيب قمقاك ـــق قمقاك ــــ إؾمـــحوق إؾمـــػرائقـل  أسم ـــقب سم  يعؼ

حتؼقؼ: أيؿــ سمــ قمـورف اًمامشـؼل  دار اعمعرومـي  سمـػموت    (هـ316ت )

 م.1998  1ط

  أنــا سمـــ قمــكم سمـــ اعم ـــك اعمق ــكم اًمتؿقؿــل  أسمــق يعــغم/مًـــا أيب يعــغم (89

حتؼقؼ: طمًـلم ؾمـؾقؿ أؾمـا  دار اعمـلمقن ًمؾـؽماث  دمشـؼ    (هـ387ت )

 م.1984 -هـ 1484  1ط

أنا سمـ حمؿا سمــ طمـٌـؾ اًمشـقٌوين  /مًـا اإلموم أنا سمـ حمؿا سمـ طمـٌؾ (98

 ممؾمًي ىمرـمٌي  مٍم.  (هـ241ت )أسمق قمٌااه 

  (هــ292ت )سمؽر أسمـق أنا سمـ قمؿرو سمـ قمٌااخلوًمؼ اًمٌزار /مًـا اًمٌزار (91

مؽتٌـي اًمعؾـقم  -: د.حمػقظ اًمرنـ زيـ اه  ممؾمًي قمؾقم اًمؼر ن حتؼقؼ

 هـ.1489  1اعمايـي  ط -واحلؽؿ  سمػموت 

 أنـا سمــ قمٌـااه سمــ أنـا /اعمًـا اعمًتخرج قمغم  حق  اإلمـوم مًـؾؿ (92

 حتؼقــؼ: حمؿــا طمًـــ   (هـــ438ت )سمـــ إؾمــحوق إ ــٌفوين  أسمــق كعــقؿ ا

ــى اًمع ــػموت  طحمؿــا طمًـــ إؾمــامقمقؾ اًمشــوومعل  دار اًمؽت ــي  سم   1ؾؿق

 م.1996 -هـ 1417

 قمٌـااه سمــ حمؿـا سمــ أيب ؿمـقٌي اًمؽـقذم  أسمـق سمؽـر /مصـػ اسمـ أيب ؿمـقٌي (93

 حتؼقــؼ: يمــامل يقؾمــػ احلــقت  مؽتٌــي اًمرؿمــا  اًمريــوض    (هـــ235ت )

 هـ.1489  1ط
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  (هـ211ت )سمؽر أسمق قمٌااًمرزاق سمـ مهوم اًمصـعوين /مصـػ قمٌااًمرزاق (94

ـــل  اعم ـــرنـ إقمظؿ ـــى اًم ـــؼ: طمٌق ـــػموت  حتؼق ـــمتمل  سم ـــى اإلؾم  ؽت

 هـ.1483  2ط

قمــكم سمـــ ؾمــؾطون حمؿــا اهلــروي /اعمصـــقع ذم معرومــي احلــايٌ اعمقوــقع (95

ــوري  ــي اًمرؿمــا    (هـــ1814ت )اًمؼ ــق همــاة  مؽتٌ ــااًمػتوح أسم ــؼ: قمٌ حتؼق

 هـ.1484  4اًمريوض  ط

 حمؿـا سمــ قمٌـااه سمــ / معجؿ أ حوب اًمؼوا اإلموم أيب قمـكم اًمصـاذم (96

دار اًمؽتوب اًمعريب   (هـ658ت )سموسمـ إسمور أيب سمؽر اًمؼضوقمل  اعمعروف 

 م.1967 -هـ 1387ًمؾطٌوقمي واًمـنم  اًمؼوهرة  

دار اًمػؽــر    (هــ626ت )يـوىمقت سمــ قمٌـااه احلؿـقي /معجـؿ اًمٌؾـاان (97

 سمػموت.

ــؼماين إوؾمــط (98 ــؿ اًمط ــؿ /معج ــق اًمؼوؾم ــؼماين  أسم ــؾقامن سمـــ أنــا اًمط  ؾم

حًــ سمــ قمٌااعم حتؼقؼ: ـمـورق سمــ قمـقض اه سمــ حمؿـا و  (هـ368ت )

 هـ.1415إسمراهقؿ احلًقـل  دار احلرملم  اًمؼوهرة  

اًمؼوؾمـؿ  ؾمؾقامن سمـ أنا سمـ أيقب اًمطؼماين  أسمـق/معجؿ اًمطؼماين اًمصغػم (99

حتؼقؼ: حمؿا ؿمؽقر حمؿقد احلوج أمرير  اعمؽتى اإلؾممتمل   (هـ368ت )

 م.1985 -هـ 1485قمامن   -دار قمامر  سمػموت  -

اًمؼوؾمـؿ  أنا سمـ أيـقب اًمطـؼماين  أسمـقؾمؾقامن سمـ /معجؿ اًمطؼماين اًمؽٌػم (188

ـــ368ت ) ــقم   (ه ــي اًمعؾ ــؾػل  مؽتٌ ــا اًمً ـــ قمٌااعمجق ــؼ: نــاي سم حتؼق
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 م.1983 -هـ 1484  2واحلؽؿ  اعمق ؾ  ط

قمٌـااه سمــ قمٌـااًمعزيز /معجؿ مو اؾمـتعجؿ مــ أؾمـامء اًمـٌمتد واعمقاوـع (181

حتؼقـؼ: مصـطػك اًمًـؼو  قمـومل   (هـ487ت )اًمٌؽري إكاًمز  أسمق قمٌقا 

 هـ.1483  3سمػموت  ط اًمؽتى 

قمـوشمؼ سمــ همقـٌ اًمـٌمتدي  دار /معجؿ اعمعومل اجلغراومقي ذم اًمًـػمة اًمـٌقيـي (182

 م.1982 -هـ 1482  1مؽي  مؽي اعمؽرمي  ط

 أنــا سمـــ قمٌــااه سمـــ  ــوًم  اًمعجــكم  أسمــق احلًـــ /معرومــي اًم ؼــوت (183

ــي اًمــاار    (هـــ261ت ) حتؼقــؼ: قمٌــااًمعؾقؿ قمٌــااًمعظقؿ اًمًٌــتقي  مؽتٌ

 م.1985 -هـ 1485  1ط اعمايـي اعمـقرة 

حمؿا سمـ قمٌااه احلـويمؿ اًمـقًـوسمقري  أسمـق قمٌـااه /معرومي قمؾقم احلايٌ (184

حتؼقؼ: اًمًقا معظؿ طمًلم  دار اًمؽتى اًمعؾؿقـي  سمـػموت    (هـ485ت )

 م.1977 -هـ 1397  2ط

حمؿا سمـ أنا سمـ قم امن اًمـذهٌل  أسمـق قمٌـااه /اعمعلم ذم ـمٌؼوت اعمحاصملم (185

 –وم قمٌـااًمرطمقؿ ؾمـعقا  دار اًمػرىمـون  قمـامن حتؼقـؼ: د. مهـ  (هـ748ت )

 هـ.1484  1  طإردن

 ؿمــؿس اًمــايـ حمؿــا سمـــ أنــا سمـــ قمــ امن اًمــذهٌل  /اعمغـــل ذم اًمضــعػوء (186

 حتؼقؼ: كقر اًمايـ قمؽم.  (هـ748ت )أسمق قمٌااه 

سمرهـون اًمـايـ إسمـراهقؿ سمــ /اعمؼصا إرؿما ذم ذيمر أ حوب اإلموم أنا (187

حتؼقـؼ: قمٌـااًمرنـ سمــ ؾمـؾقامن   (هــ884ت )حمؿا سمـ قمٌااه سمـ مػؾ  
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 م.1998  1اًمع قؿلم  مؽتٌي اًمرؿما ًمؾـنم واًمتقزيع  اًمريوض  ط

ؿمؿس اًمايـ حمؿا سمـ أنـا اًمـذهٌل  أسمـق قمٌـااه /اعمؼتـك ذم هد اًمؽـك (188

حتؼقــؼ: حمؿــا  ــوًم  قمٌــااًمعزيز اعمــراد  مطــوسمع اجلومعــي   (هـــ748ت )

 هـ.1488اإلؾممتمقي  اعمايـي اعمـقرة  

شمؼـل اًمـايـ / (اخلطـط اعمؼريزيـي) وآقمتٌور سمذيمر اخلطط وأصمـور اعمقاقمظ (189

حتؼقــؼ:   (هـــ845ت )أنــا سمـــ قمــكم سمـــ قمٌــااًمؼودر سمـــ حمؿــا اعمؼريــزي 

ــــوهرة   ــــاسمقزم  اًمؼ ــــي م ـــــفؿ وماحيــــي اًمنمــــىمووي  مؽتٌ  د.حمؿــــا زي

 م.1997  1ط

ــؼ (118 ــع واًمتػري ــوم اجلؿ ــى /مقوــ  أوه ــً اخلطق ـــ صموسم ــكم سم ـــ قم أنــا سم

 حتؼقــؼ: د.قمٌــااعمعطل أمــلم ىمؾعجــل    (هـــ463 ت)سمؽر أسمــق اًمٌغــاادي 

 هـ.1487  1دار اعمعرومي  سمػموت  ط

 حمؿــا سمـــ أنــا اًمــذهٌل  أسمــق قمٌــااه /مقــزان آقمتــاال ذم كؼــا اًمرضمــول (111

حتؼقــؼ: اًمشــق  قمــكم حمؿــا معــقض واًمشــق  قمــودل أنــا   (هـــ748ت )

 م.1995  1قمٌااعمقضمقد  دار اًمؽتى اًمعؾؿقي  سمػموت  ط

ــايـ أيب اعمحوؾمـــ /  مؾــقك مٍمــ واًمؼــوهرةاًمـجــقم اًمزاهــرة ذم (112 مجــول اًم

اعممؾمًـي اعمٍمـيي اًمعومـي   (هـ874ت )يقؾمػ سمـ شمغرى سمردى إشموسمؽل 

 ًمؾتلًمقػ واًمؽممجي واًمطٌوقمي واًمـنم  مٍم.

أنا سمـ قمكم سمـ طمجر اًمعًؼمتين أسمـق اًمػضـؾ /كزهي إًمٌوب ذم إًمؼوب (113

 اي  حتؼقـــؼ: قمٌـــااًمعزيز سمــــ حمؿـــا سمــــ  ـــوًم  اًمًـــاي  (هــــ852ت )
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 م.1989  1مؽتٌي اًمرؿما  اًمريوض  ط

حتؼقــؼ:   (هـــ774ت )حمؿــا سمـــ راومــع اًمًــمتمل  أسمــق اعمعــوزم /الوفقــات (114

 وًم  مفاي قمٌوس واًمايمتقر سمشـور قمـقاد معـروف  ممؾمًـي اًمرؾمـوًمي  

 .هـ1482  1سمػموت  ط

  (هــ889ت )أنا سمـ طمًـ سمـ قمكم سمـ اخلطقى  أسمق اًمعٌـوس /الوفقات (115

 م.1978  2ٔوموق اجلاياة  سمػموت  طحتؼقؼ: قمودل كقهيض  دار ا
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